ZOMERSTAGES
2019

VOOR WIE
FORMULE
PROGRAMMA

WEETJES

voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar tot en met 7 jaar
 Externaat: dagelijks van 09.00 uur tot 16.00 uur (aankomst mogelijk vanaf 08.00 u, opvang mogelijk tot 17.00 u)
 verzorgen, rijden (zitoefeningen, dressuurlesjes, voltige, …), theorielesjes, ponyspelletjes, … een leerrijke week volledig in het
teken van pony’s en paarden
 boterhammetjes zijn niet nodig, we zorgen voor een warme lunch (vegetariërs of personen die een glutenvrij of ander dieet volgen


brengen zelf hun vervangende producten en/of sauzen mee)


VOOR WIE
FORMULE

voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar tot en met 16 jaar
 Externaat: dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur (aankomst mogelijk vanaf 08.00 u)




PROGRAMMA
WEETJES

vrijdag 16.30 u showtime; supporters van harte welkom !

Internaat : vanaf zondagavond 20.00 uur tot vrijdagnamiddag 17.00 uur

Week 1 : internaat meisjes volzet.
Internaat jongens : nog 2 plaatsjes
Externaat inschrijven is nog mogelijk !

zitoefeningen/houdingcorrectie, theorie, dressuurles, karwei, ponyspelen, voltige, springtraining, wandeling (voor 12+),
toffe avondactiviteiten, …
 kom je externaat, dan is een lunchpakket niet nodig, we zorgen voor een warme lunch (vegetariërs of personen die een glutenvrij of



ander dieet volgen brengen zelf hun vervangende producten en/of sauzen mee)


Onze troeven :

vrijdag 17.00 u showtime; supporters van harte welkom !

Jarenlange ervaring, geschoolde lespaarden, ter plaatse opgeleide initiators, een professionele infrastructuur.
Een ruiterkamp bij Rijbaan Piet = een intense, leerrijke week vol paardenplezier !

HOE INSCHRIJVEN ? via bijgevoegd inschrijvingsformulier (plaatsen zijn beperkt).
! Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de volledige betaling met
duidelijke vermelding van naam en periode op rekeningnummer van Rijbaan Piet: BE04 2930 1731 2131 .

NOG VRAGEN ?  Stel ze gerust ! 0475/670.610 of info@rijbaanpiet.be
Manège-Rijschool RIJBAAN

PIET nv, Benjamin Pieters

- 0475/670.610
Schoolstraat 4, 9200 Dendermonde - info@rijbaanpiet.be - www.rijbaanpiet.be - IBAN BE04 2930 1731 2131 -

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ZOMER 2019
Naam

:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Voornaam

:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Straat + nr

:

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………….…………………

Code + gemeente :

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

E-mail

:

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

Geboortedatum

:

………… ………… ……….……….

/

 Jongen

/

 Meisje

HIERNA HET GEKOZEN KAMP (! plaatsen zijn beperkt !) + eventueel box + deelname brevet) AANVINKEN AUB :

ZOMERVAKANTIE





Mini’s, 15/07 – 19/07/2019
4 - 7 jaar, externaat (maandag tot vrijdag 09.00 uur – 16.00 uur) : € 335,-


Week 1 : internaat meisjes
volzet. Internaat jongens :
nog 2 plaatsjes
Externaat inschrijven is nog
mogelijk !

Ruiterkamp, +7 jaar
 01/07 - 05/07/2019

 externaat, € 400,- * *

 internaat, € 485,- * *

 08/07 - 12/07/2019

 externaat, € 400,- * *

 internaat, € 485,- * *

 19/08 - 23/08/2019

 externaat, € 400,- * *

 internaat, € 485,- * *

*

Internaat: aankomst op zondagavond om 20.00 uur, einde vrijdagavond met show om 17.00 u
Externaat: dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur (aankomst mogelijk vanaf 08.00 u)

* Pensionklanten van Rijbaan Piet die deelnemen met eigen pony/paard die op jaarbasis bij Rijbaan Piet gestald
staan genieten een korting van € 40,- op het inschrijvingsgeld.
! Vegetariërs of personen die een glutenvrij of ander dieet volgen brengen zelf hun vervangende producten en/of sauzen mee
(alles goed naamtekenen !)

Eigen paard / pony mee op kamp ?
 reservatie box eigen paard aan € 15,00.-/dag (af te rekenen op het einde van het kamp)
Aanvullende gegevens :
Naam gezinshoofd

:

Bereikbaar op nr.

: gsm : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail

:

…………………….…………………………………………………………..……………..…………………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Voor akkoord, (naam + handtekening) : …………………………………………………..………………..

Datum :

/

………… …………

/20………………..……

Deelname is pas definitief na ontvangst van dit inschrijvingsformulier en het volledige bedrag op rekeningnummer
van RIJBAAN PIET BE04 2930 1731 2131 met duidelijke vermelding van naam, adres en periode.
Inschrijvingen waarvan de betaling niet in orde is 4 weken na inschrijving worden geschrapt.

.

Dit inschrijvingsformulier aub terugbezorgen aan : Manège-Rijschool RIJBAAN PIET nv, t.a.v. Benjamin Pieters
Schoolstraat 4 - 9200 Dendermonde
info@rijbaanpiet.be - 0475/670.610

