SPRINGSTAGES 2019
voorenvan 8 tot en met 18 jaar

SPRINGSTAGES

VOOR WIE

Internaat :
 aankomst : - juli (4-daagse stage) op zondagavond om 20.00 u
- augustus (5-daagse stage) op zondagochtend om 09.00 u
 laatste dag, donderdag, demo om 16.30 u

Vereisten voor deelname : super gemotiveerd zijn

 stage juli : ° initiatie : stage voor beginnende springruiters,


minimum gedurende 2 jaar wekelijks rijden, stevige basis dressuur hebben

° vervolmaking : voor licht gevorderde en gevorderde springruiters
 stage augustus : vervolmaking


PROGRAMMA

minimum gedurende 2 jaar wekelijks rijden, stevige basis dressuur hebben,
minimum 1 jaar springervaring vereist

Doel : algemene prestatieverbetering.
Springlessen aangepast aan niveau en ervaring (parcourstraining, zitoefeningen houdingcorrectie, …),
techniekverbetering, verbetering parcoursinzicht, springgerichte dressuurles/grondwerk (parcoursgericht
losrijden, goed gymnastiseren, draagkracht, wendbaarheid, galopwissel, …),

voor- en nazorg, toiletteren, theoretische bijscholing, karwei, toffe avondactiviteiten, …

TARIEF

Inbegrepen in het deelnametarief : deelname stage, verzekering, alle maaltijden, dranken bij de maaltijd

HOE INSCHRIJVEN ?

Plaatsen zijn beperkt.
Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de volledige
betaling met duidelijke vermelding van naam en periode kamp op rekeningnummer van
BP STABLES bvba, BE55-0682-4030-9544.

NOG VRAGEN ?  Stel ze gerust ! 0475/670.610 of info@rijbaanpiet.be
Jarenlange ervaring, geschoolde lespaarden, toffe pony’s, ter plaatse opgeleide initiators, een professionele infrastructuur, …

Manège-Rijschool RIJBAAN PIET / BP STABLES – Schoolstraat 4 – 9200 Dendermonde
www.rijbaanpiet.be - info@rijbaanpiet.be - Benjamin Pieters, 0475/670.610 - “Beter paardrijden sinds 1967” -

INSCHRIJVINGSFORMULIER
SPRINGSTAGES 2019
Naam

:

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

Voornaam

:

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

Straat + nr
:
Code + gemeente :

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

Geboortedatum :
Rijervaring

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

/

 Jongen 

/

………… ………… ……….……….



Meisje 

: - ik rij al ................................... jaar dressuur , ………………..…. keer per week
- springervaring :  ik heb nog nooit gesprongen  ik neem al ……………….………. jaar springlessen

 ik heb al wedstrijdervaring, nl. ……………………………………………………………………………………..…………………………….………………



hieronder de gekozen stage aanvinken aub

 14/07 – 18/07/2019 : 4-daagse stage van zondagavond 20.00 u (er is geen maaltijd meer voorzien) tot donderdagavond (demo om 16.30 u)



initiatie, leeftijd 8+

 eigen paard, € 400,-

 manegepaard, € 550,-



vervolmaking, leeftijd 10+

 eigen paard, € 400,-

 manegepaard, € 550,-

 25/08 – 29/08/2019 : 5-daagse stage van zondagochtend 08.30 u tot donderdagnamiddag (demo om 17.30 u)



vervolmaking

 eigen paard, € 500,-

 manegepaard, € 625,-

Eigen paard / pony mee op kamp ?
 reservatie box eigen paard aan € 15,00.-/dag (af te rekenen bij de start van het kamp). Inbegrepen : stro, hooi, wortelen, krachtvoer.
Aanvullende gegevens :
Eventuele nuttige info
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Contactpersoon
: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………
GSM contactpersoon
E-mail

:
:

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

! Deelnemers moeten ingeënt zijn tegen tetanus.
! Vegetariërs of personen die een glutenvrij dieet volgen brengen zelf hun vervangende producten en/of sauzen mee (alles goed naamtekenen !)

Voor akkoord (handtekening),
…………………………………………………..………………..

Datum
/

/

………… ………… …………………

Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de volledige betaling
met duidelijke vermelding van naam en periode op rekeningnummer van BP STABLES bvba :

BE55-0682-4030-9544. 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

