VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND
Villkor vid anmälan till kurser och konferenser
Anmälan

Bindande anmälan med avbokningsregler

Anmälan till endagsaktiviteter kan göras via epost, enligt inbjudan.

Anmälan till kurser är bindande.

Anmälningar till flerdagskurser / konferenser
skall göras skriftligt på anmälningsblankett som
finns på vår hemsida under ”blanketter”.
Vid tidsnöd kan anmälan föregås av
telefonanmälan. Då skall ifylld anmälningsblankett vara oss tillhanda inom 24 timmar.
Vid anmälan till våra kurser och konferenser
godkänner deltagaren att namn- och
adressuppgifter publiceras på hemsidan i form
av kallelse och deltagarförteckning.
Anmälan (underskriven) skickas till
Västergötlands Ridsportförbund,
Staveredsg. 20 461 31 Trollhättan,
eller via fax 0520-52 52 71.
Vi godkänner även scannade filer till
info@vastergotland.ridsport.se
Anmälan efter anmälningstidens utgång
Mottages endast i mån av plats, mot en extra
administrativ avgift om 100 kr.
Olycksfallsförsäkring/ hästförsäkring
Deltagare har själv ansvaret för att gällande
olycksfallsförsäkring samt gällande försäkring
för medhavd häst finns.
Hästägarförsäkring:
Vid kurser där egen häst medtas skall bifogas
ifylld, underskriven hästägarförsäkran. Finns
på vår hemsida under ”blanketter”
Deltagaravgift
Ange vem som skall betala avgiften vid
kryssrutorna. Faktureringsadress skall fyllas i
om fakturan skall skickas till annan adress än
deltagarens eller deltagarens klubb. Vid
anmälan till de kurser och konferenser som
ska betalas av deltagarens klubb krävs
underskrift av ordförande eller kassör i
klubben.
Till endagars instruktörsfortbildning godtas
ridskolechefs underskrift.

Västergötlands Ridsportförbund
Staveredsg. 20

Tel

0520-52 52 75

Deltagare som återtar sin anmälan innan
anmälningstidens utgång debiteras ingen
deltagaravgift.
Deltagare som återtar sin anmälan efter
anmälningstidens utgång debiteras kursavgift
enligt inbjudan.
Deltagare som uteblir utan bekräftad
avanmälan debiteras full kursavgift samt tillägg
av eventuell subventionerad del av avgiften
Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg
debiteras enbart de kostnader som ej går att
avstyra, under förutsättning att kopia av intyg
är distriktet tillhanda senast 14 dagar efter
kursstart.
Återtagande av anmälan kan göras dygnet runt
antingen per e-post eller genom att lämna ett
meddelande på telefonsvararen. För att
avanmälan skall gälla krävs vår bekräftelse på
att avanmälan skett.
*Kurs där hotellrum ingår: Deltagare som får
förhinder strax innan kurs kan minska sin
kostnad genom att själv kontakta aktuellt hotell
och avboka sitt rum. Där är det respektive
hotells regler som avgör om detta kan bli
aktuellt.
Klubb får skicka annan deltagare än den som
anmälts, om denne uppfyller eventuella
behörighetskrav som ställts. Byte av deltagare
ska meddelas kursledningen så snart som
möjligt.
Kallelse
Kallelse med program och deltagarförteckning
publiceras på distriktets hemsida en vecka före
respektive kurs, om ej annat anges i
kursinbjudan.
Kursansvarig: Anna Reilly
0520-52 52 75

hemsida: www.ridsport.se/vastergotland
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