Maartensdijk, Januari 2019,
Geachte Stichting/ Vereniging/ Deelnemer,
e

Dit jaar organiseren wij alweer voor de 30 keer het ruiterweekend voor gehandicapten.
Het ruiterweekend is gepland op: ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2019
Het weekend vindt ook dit jaar weer plaats bij Stal Groenendaal, Zevenhuizerstraat 154, 3751 LD Bunschoten
Voor de overnachting gaan wij weer naar: Campanile hotel, De Brand 50, 3823 LM Amersfoort. Wij hebben hier de
beschikking over voldoende tweepersoons- en enkele driepersoons kamers.
Hier gebruiken wij zondagmorgen het ontbijt.
e

Omdat het de 30 keer is dat het ruiterweekend wordt gehouden, gaan we gezellig BBQen. Na de prijsuitreiking gaan we ons
verkleden in het hotel en dan terug naar de manege voor de BBQ en aansluitend de feestavond.
Voor het thema van de feestavond hebben we een aantal keuzes op onze website staan, waar op gestemd kan worden tot
15 april a.s. Dus stemmen allemaal. Het winnende thema wordt vermeld in de begeleidende brief bij de rekening.
Op de feestavond is iedereen van harte welkom (dus ook deelnemers en hun begeleiders en supporters die maar 1 dag
deelnemen). Hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt.
Met uw medewerking en een goede dj hopen we er weer een gezellige avond van te maken.
Dankzij onze sponsors kunnen wij het weekend weer aanbieden voor een gereduceerd tarief voor de deelnemers en
begeleiding. Supporters kunnen tegen betaling van de volledige kosten zich ook aanmelden.
Voor degenen die vrijdag al willen komen, zij kunnen zich voor overnachting met ontbijt ook opgeven op het formulier.
Op het inschrijfformulier staan de exacte kosten vermeld.
Iedere deelnemer dient zelfstandig te kunnen rijden, alleen in de A proef mag worden meegelopen met de deelnemer.
Het inschrijfformulier mag naar behoefte worden gekopieerd, maar kan ook op de site worden ingevuld.
Om u een rustig dagprogramma te kunnen bieden en om gezamenlijk te kunnen eten, hebben wij een startlimiet ingesteld.
Op onze website www.ruiterweekendsrg.nl vindt u de proeven, het inschrijfformulier voor het weekend en verdere
informatie.
Graag willen wij het volgende verzoek aan u richten:
 Graag 1 inschrijfformulier per deelnemer invullen met zijn/haar begeleider en supporters en retour
VOOR 1 April 2019.


Het is niet meer mogelijk om tijdens het ruiterweekend te betalen. U krijgt rond 1 Mei 2019 een rekening
toegestuurd. Uiteraard staat op deze factuur ook hoe u kunt betalen en wat de betalingstermijn is. Als
uw betaling niet op tijd bij ons binnen is, wordt u helaas van de startlijst verwijderd.



Bij uitvallen door ziekte of andere ernstige zaken, gemeld tenminste 1 week voor het evenement, wordt
het geld terug gestort.



Als u zonder vereniging deelneemt, dient u zelf voor begeleiding te zorgen, indien dit nodig is.
Indien u niemand heeft om uw proef voor te lezen dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.

ALGEMENE BEPALINGEN TIJDENS HET WEEKEND
1.

Opgave voor dit ruiterweekend is mogelijk via het inschrijfformulier (het formulier staat ook op
www.ruiterweekendsrg.nl) dat voor 1 April a.s. aanwezig moet zijn op het secretariaat.

2.

Overmaken van het startgeld en de andere kosten dienen binnen de gestelde betalingstermijn aanwezig te
zijn op rekeningnr. NL38 RABO 0377841919 van de Rabobank te Amersfoort, t.n.v. Stichting
Ruiterweekend Gehandicapten. (Voor buitenland BIC nr. RABONL2U)

3.

Bij betaling moet duidelijk vermeld zijn:
 Naam Ruiter/Amazone
 Nummer van de nota

4.

Deelnemers dienen zich minimaal 1 uur voor aanvang te melden bij het secretariaat voor:
 Het tonen van een geldig vaccinatiebewijs als u uw eigen privé-/manegepaard/-pony meeneemt.
(Het ontbreken hiervan heeft helaas uitsluiting ten gevolge.)
 Het in ontvangst nemen van richtlijnen betreffende maaltijden en overnachting.
 Het in ontvangst nemen van programmaboekje.

5.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen, welke deelnemers, begeleiders,
publiek, paard/pony en/of materiaal mochten overkomen of veroorzaken. Ook voor het verlies van
goederen stelt de organisatie zich niet aansprakelijk.

6.

Zorgt u ook voor eigen E.H.B.O spullen voor uw meegebrachte paard / pony!!!
De organisatie houdt zich het recht, om een dierenarts in te schakelen indien zij het nodig acht. Dit gebeurt
op kosten van vereniging / eigenaar van het betreffende paard / pony.

7.

De beslissing van de jury is bindend.

8.

In alle niet voorziene gevallen beslist de organisatie.

9.

Deelnemers zijn verplicht tijdens het rijden een goedgekeurde veiligheidscap met driepunts kinband te
dragen.

10. Voor gebruik van alcohol tijdens het weekend door deelnemers en begeleiders is de organisatie niet
verantwoordelijk. Er wordt van de begeleiding verwacht dat zij dit in goede banen leiden.
11. De verantwoordelijkheid van inname van medicatie en/of het naleven van gezond gedrag i.v.m. een
eventuele aandoening, is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of begeleider.

Met vriendelijke groeten,
Namens de stichting,
Marieke van der Helm
(Secretaris)

