Halvpart‘s kontrakt
Der er hermed indgået et en aftale mellem Sevel Rideklub og nedenstående, om en halvpart på en
af klubbens elevheste.
Hestens navn:________________
1. Klubbens forventninger:
• Du skal være medlem af Sevel Rideklub og du skal modtage undervisning min. 1 gang om
ugen.
• Du skal kunne ride i alle 3 gangarter.
• Du skal selv kunne sadle op/af.
• Du rider kun 60 minutter af gangen (mindst 10 min. Opvarmning og afskridtning).
• Du ikke springer mere end 30 minutter og kun en gang i ugen.
• Du er sød og omsorgsfuld ved hesten.
• Du skal strigle og rense hove på hesten, og pudse/rengøre sadel og hovedtøj efter
behov.
• Du skal være i mødekommen over for de andre i stalden.
• Du skal rydde op efter dig selv både i stalden og i rytterstuen.
• Du skal altid have en VOKSEN/ANSVARSBEVIDST med i stalden og når du rider, som
holder opsyn og kan træde til.
• Du skal betale din regning til tiden.
2. Du må følgende:
• Ride hver weekend og helligdage, samt i de ferier hvor der ikke er elev-undervisning.
Dog må der ikke rides hvis klubben skal bruge hestene til stævne eller andet
arrangement.
• Ride i hallen, på udendørs banerne og en tur i skoven, ifølge med en person over 18
år.
• Altid få din halvparts-hest i undervisningen det er jo din.
• Altid få din halvparts hest til stævner.
3. Dette må du ikke:
• Lade andre ride på hesten.
• Klippe hale man og pandelok på hesten.
• Slå og råbe af hesten.
• Sige grimme ting om andre i stalden eller mobbe.
• Hvis ovenstående ikke bliver overholdt kan kontrakten opsiges omgående af Sevel
Rideklub.

4. Skulle hesten gå hen og blive syg eller halt vil det altid stå på tavlen i stalden. Så tjek derfor
altid inden du går i gang med at ordne hesten. Sygdom vil ikke bliver reduceret i prisen.
Sevel Rideklub står for alle udgifter. Foder, vacc. Dyrelæge m.m.
5. Kontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel, af begge parter, med udgang af en måned.
Kontrakten skal fornyes hvert år den 1. august. Såfremt der er venteliste på hesten/ponyen
bestemmer Sevel Rideklubs bestyrelse hvem der tildeles parten.
6. Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt skal varsles, med minimum en måneds varsel
og kan kun ske ved kontraktfornyelse pr. 1. august
7. Kontrakten kan opsiges hos bestyrelsens kasser enten pr telefon eller mail. (Mail adr. kan
findes på hjemmesiden)
8. I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse, af nærværende kontrakt, kan
kontrakten opsiges med øjeblikkelig varsel. Den part der påberåber sig væsentlige
misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er indtrådt.
9. Partslejer forpligter sig til at betale et månedligt beløb til Sevel Rideklub på kr. 250,Kontrakten træder i kraft pr._______________________________________

Halvparten er udlejet til:

Underskrift Hestens navn:
Ansvarlig for SERK:

Rytterens navn:
Adresse:
Fødselsdato:
Værges navn hvis rytter er under 18 år:
Adresse:
Rytterens tlf.:
Forældres/værges tlf.:

