
Tuntitiedote kevätkausi 2021

Kevätkausi alkaa 4.1. maanantaina ja loppuu sunnuntaina 6.6.. 
ratsastuskertoja kertyy 22 kpl kerran viikossa ratsastavalle.
Viikkoja tulee 1 enemmän kuin yleensä, koska koulut ovat auki
kesäkuun puolelle.

Kauden maksu jaetaan kahteen osaan, ensimmäiseen 11 kertaa ja toiseen 11. 
Ensimmäinen erä 352 eur  tulee maksaa toiseen ratsastuskertaan mennessä. Toisen erän 352 eur 
eräpäivä on perjantai 19.3.

Ratsastuskerran hinta on kausimaksuna 32 eur (sis alv 10%). Kausimaksu siis maksetaan kahdessa
erässä etukäteen. Lisätunnit -10% eli hinta on 28,80 eur. (huom! Useamman kerran viikossa 
ratsastavat voivat halutessaan sopia  maksun lisäportaista). Lisätunti-alennus ei koske erikoistunteja,
esim valmennuksia, erillisiä este- tai koulutunteja.

Huom! Erikseen maksettuna ” tunnin hinta on 38 eur, jota voit käyttää silloin jos et
halua sitoutua kausimaksuun. Vakiopaikka ryhmässä sitoo silti samoihin peruutusehtoihin!

Muut hinnat: yksityistunti 60 eur tallin hevosella ja 50 eur omalla hevosella. Maneesimaksu
ulkopuolisille hevosille 20 eur sisältyy tuntimaksuun.

Maksut maksetaan tilille: Perriertalli/ FI22 1478 5000 0494 37 (Nordea)
Huom! tärkeää: laita maksun viestikenttään tiedoksi ratsastajan nimi.

Esteen tullessa peruutus tulee tehdä viimeistään edellisenä päivänä, äkillisessä sairastapauksessa 
(jos siis tauti iskee ratsastuspäivänä) myös samana päivänä klo 15 mennessä. Muutoin tunti 
katsotaan käytetyksi. KORONAn takia ei pienessäkään nuhassa saa tulla tallille.
Peruutukset on kaikissa tapauksissa tärkeää tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta rästitunteja 
saadaan sovittua sijaan.

HUOM! Talli ei vakuuta ratsastajia, vaan tapaturmavakuutus tulee olla itse järjestettynä.
Suosittelemme ratsastusseuraan kuulumista, sen myötä saa myös tapaturmavakuutuksen, lisätietoja
esim http://www.loviisanratsastajat.fi/ .

Ratsastajan tulee itse pitää kirjaa rästitunneistaan ja huolehtia niiden pois ratsastamisesta kauden 
aikana, jollei muuta ole sovittu.

Viikkolista syyskauden mukaan, ehkä tulee pieniä muutoksia
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