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Algemene voorwaarden Ponykamp
•

Bij iedere Ponykampweek zijn leeftijden opgegeven.
Deze leeftijden zijn een indicatie. De ponykampleiding kan besluiten hiervan af te wijken.

•

Per Ponykampweek kunnen maximaal 25 ruiters deelnemen.
De ponykampleiding kan besluiten hiervan af te wijken.

•

Ongeacht het rij-niveau van de ruiter kan elke ruiter aan iedere Ponykampweek deelnemen.
Bij de activiteiten gedurende de Ponykampweek wordt met het niveau van de ruiter rekening
gehouden.

•

Om tijdens de Ponykampweken te mogen paardrijden, zijn een goedgekeurde veiligheidscap
(keurmerk: CE-EN 1382) en jodphurs met chaps en/of rijlaarzen verplicht.

•

Aan iedere ruiter wordt een “eigen” paard of pony toegewezen gedurende de Ponykampweek.
Bij de indeling wordt gekeken naar de “combinatie”, waarbij niveau van de ruiter erg belangrijk is,
om de veiligheid voor ruiter en paard/pony zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

•

Per dag wordt ongeveer drie uur besteed aan paardrijden.
Dit kan dressuur, springen, vaardigheid en/of een buitenrit zijn,
maar ook spelletjes met - en op de paarden en pony’s én verzorging.

•

Gedurende de Ponykampweken wordt er beeld- en geluidmateriaal gemaakt.
Dit wordt gepubliceerd op onze website en/of op Social Media (Facebook / Instagram).
Door uw zoon/dochter in te schrijven voor onze Ponykamp-weken gaat u akkoord met publicatie.
Zie ook onze Privacy-verklaring.

•

De inschrijving voor een Ponykampweek is definitief, zodra de aanbetaling zoals gemeld op onze
website onder Ponykamp volledig is bijgeschreven op onze bankrekening:
NL47RABO01166.06.304 t.n.v. Manege Thielen Tilburg,
onder vermelding van de naam van de ruiter.

•

De aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan.

•

Het resterend bedrag van de inschrijving wordt voldaan bij aanvang van de Ponykampweek.

•

Het formulier “Persoonlijke Gegevens Ruiter” dient ingevuld ingeleverd te worden bij aanvang van
de Ponykampweek.

•

Aanbetalingen van het inschrijfgeld worden bij afmelding niet gerestitueerd.

Manege Thielen:
Hét ruitersportcentrum voor Tilburg en omgeving
Dé ontmoetingsplaats voor iedereen
Manege, Pensionstal en Kampeerboerderij

•

Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, besluit de directie van Manege Thielen.

