Nye priser pr. 1. juli 2016
For at kunne modtage undervisning i Tobøl Rideklub og benytte vores faciliteter
skal man være medlem af TBR. Hvis man vil benytte vores faciliteter med sin
egen pony/hest udover undervisning, skal man også betale for et facilitetskort.
Pr. 1. juli 2016 slettes elevponykortet, som man tidligere skulle betale for, for at kunne
modtage undervisning på elevpony/-hest. I stedet for indfører Tobøl Rideklub to forskellige priser: Én pris for undervisning på elevpony/-hest og én pris for undervisning på egen
pony/hest.
Pr. 1. juli 2016 indføres der også en lille prisstigning på priser for undervisning og facilitetskort generelt. Samtidig har Tobøl Rideklub besluttet at fjerne gebyret på 30,00 kr. til
klubben i forbindelse med eneundervisning, hvis man i forvejen har et facilitetskort eller
benytter klubbens elevponyer/-heste til dette. Har man ikke facilitetskort betaler man
50,00 kr. for et dagskort. Bemærk: Eneundervisning på elevpony/-hest er kun ifølge aftale med bestyrelsen (halvparter undtaget). Pris for eneundervisning aftales og afregnes
direkte med underviseren.
Vores halvårsfacilitetskort er også ændret, så de nu gælder for enten sommer- eller vinterhalvåret. Man kan selvfølgelig stadig købe facilitetskort pr. år, pr. måned eller pr. dag.
MEDLEMSKORT

PRIS PR. ÅR

Voksne

475,00 kr.

Unge (til og med 16 år)

250,00 kr.

Passivt medlem

200,00 kr.

Familierabat for medlem nr. 2, 3, 4 osv. på samme adresse

100,00 kr.

(Rabatten gælder kun ved køb af medlemsskab for et helt år)

FACILITETSKORT

PRIS

Facilitetskort - helårskort

1.300,00 kr.

Facilitetskort – sommer (1. april til 30. september)

800,00 kr.

Facilitetskort – vinter (1. oktober til 31. marts)

800,00 kr.

Facilitetskort pr. måned

250,00 kr.

Facilitetskort pr. dag på egen hest/pony
Facilitetskort til hest nr. 2, 3 osv.
(* ved køb af halvårs- og helårsfacilitetskort)
Lån af pony pr. time (medlemskab og undervisning hos TBR kræves)
UNDERVISNING PÅ ELEVPONY/-HEST

50,00 kr.
50 % rabat*
60,00 kr.
PRIS PR. GANG

Dressur 1 time pr. uge (5 ryttere pr. hold)

75,00 kr.

Dressur 1/2 eller 3/4 time pr. uge (2 eller 3 ryttere pr. hold)

85,00 kr.
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Springundervisning (15 minutter pr. rytter på holdet pr. uge)
UNDERVISNING PÅ EGEN PONY/HEST

85,00 kr.
PRIS PR. GANG

Dressur 1 time pr. uge (5 ryttere pr. hold)

65,00 kr.

Dressur 1/2 eller 3/4 time pr. uge (2 eller 3 ryttere pr. hold)

75,00 kr.

Springundervisning (15 minutter pr. rytter på holdet pr. uge)

75,00 kr.

HALVPART

PRIS PR. MÅNED

Halvpart (læs mere på ww.tbr.dk under fanen Elevponyer)

350,00 kr.

Betaling for undervisning opkræves hver måned. Ved for sen betaling pålægges et gebyr
på 100,00 kr. Der kan forekomme måneder hvor man betaler for 5 gange såfremt der har
været 5 undervisningsgange.
Der betales ikke for undervisning i forbindelse med ferier og helligdage eller hvis undervisningen aflyses af ridelæreren. Hvis man selv melder fra til undervisning betaler man for
undervisningen som normalt med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.
Betaling for facilitetskort og medlemskab tilbagebetales ikke uanset grunden.
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