BULLERSTA PONNYSKOLA

BULLERSTA PONNYSKOLA

VILL DU RIDA I SOMMAR? På ponnyskolan kan du välja olika ridläger
beroende på vad som passar dig och dina önskemål.

ä Dagridläger ä Träningsläger ä Hoppläger ä Hästägarvecka

- EN MENINGSFULL FRITID FÖR UNGA

Underbara ponnyer i olika storlekar och
färger väntar på er i stallet och hagen.
Hos Ponnyskolan möter ni motiverade,
välutbildade och erfarna ledare.
I en trygg miljö bland ponnyer och
kompisar utvecklas och lär vi för livet.
Välkommen att spendera en del av
sommarlovet här hos oss!

För mer information och anmälan
kontakta Maria Jägerdén
Telefon 070-736 42 35
maria@bullerstaponnyskola.se
www. bullerstaponnyskola.se

RIDLÄGER 2016

RIDLÄGER 2016

Anmälan
Jag vill vara med på läger:

DAGRIDLÄGER
Datum: 26/6-29/6
Pris: 1600:Tid: 9.00-15.00
I ridpass per dag samt ett hästpass med t.ex. sitsträning eller körning. Vi sköter hästar
och stall, fikar och äter lunch. Ta med fika och lunch, ombyte, badkläder och om du vill
en förälder eller medhjälpare.

TRÄNINGSLÄGER
Datum: 30/6-3/7
Pris: 1950:Tid: 9.00-16.00
2 ridpass per dag med dressyr, hoppning och terräng. För dig som hoppat en del.
Vi sköter hästar och stall, fikar och äter lunch. Ta med fika, lunch, ombyte och
säkerhetsväst.

DAGRIDLÄGER

Datum:

Namn:		
Personnummer:
Jag är allergisk mot/tål inte:
Mest ser jag fram emot att:
Målsman:
Telefon:

Datum: 4/7-7/7
Pris: 1600:Tid: 9.00-15.00
I ridpass per dag samt ett hästpass med t.ex. sitsträning eller körning. Vi sköter hästar
och stall, fikar och äter lunch. Ta med fika och lunch, ombyte, badkläder och om du vill
en förälder eller medhjälpare.

E-post:

HOPPLÄGER

Vid avbokning senast 30/5-16 faktureras ingen resterande avgift. Vid
avbokning 31/5-till senast 5 dagar innan lägrets början återbetalas 50%
av resterande avgift. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

Datum: 8/7-10/7
Pris: 850:Tid: 9.00-12.00
1 ridpass per dag med inriktning på hoppning. Vi sköter hästarna och pratar ridlära.
Ta med en medhjälpare om du vill, säkerhetsväst och fika.

HOPPLÄGER
Datum: 8/7-10/7
Pris: 850:Tid: 13.00-16.00
1 ridpass per dag med inriktning på hoppning. Vi sköter hästarna och pratar ridlära.
Ta med en medhjälpare om du vill, säkerhetsväst och fika.

HÄSTÄGARVECKA
Datum: 11/7-17/7
Pris: 1500:Tid: 12.00-12.00
1 ridpass per dag på ridbanan eller ute. Du tar själv hand om ponnyn hela veckan med
skötsel, omvårdnad och ridning. Personal finns i stallet dagligen vissa timmar men du
förväntas sköta din häst själv eller ha en hästkunnig medhjälpare med.

Anmälningsavgiften är 300:- som betalas i samband med anmälan.
Resterande avgift betalas senast 30/5-16.

Välkommen!

