
 

 

ANMÄLAN TILL Ridläger 2019 
Storvreta Ponnyklubb i samarbete med Solängens Ridskola 

 

 

Namn _____________________________________________________________________________  

 

Personnr.   _______________________________________________________________ (ååmmdd-xxxx) 

 

Adress    _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Telefon   _____________________________________________________________________________ 

 

E-post _____________________________________________________________________________  

(texta tydligt!) 

 

           Ja tack, jag vill betala hela avgiften (anm.avg. samt resterande avgift) i samband  

  med anmälningen. Betalas inom 10 dagar från fakturadatum. 

 

    Jag vill ha 2 fakturor. En på anm.avgiften i samband med anmälan och en med    

    resterande avgift till 1/6–19. Jag är medveten om att en extra faktureringsavgift  

    på 80 kr kommer att läggas på den totala avgiften. 

       

 

Ridläger __________________________________________________________________ Vecka _____ 

 

 __________________________________________________________________ eck a _____ 

 

 

Viktig information! 

Anmälan gäller ridläger hos Storvreta Ponnyklubb och Solängens Ridskola enligt prospekt. Ange 

ridlägrets namn och vecka här ovan. Vid för få anmälda ställs tyvärr lägret in. 

Ridlägren fylls upp allt eftersom anmälningarna kommer in. När vi fått din anmälningsblankett 

skickar vi en faktura till dig enligt det du valt ovan. Väljer du delad faktura tillkommer 80 kr på den 

totala summan. Observera att du måste betala anmälningsavgiften för att du ska ha din plats bokad 

och klar. Om det läger du anmält till är fullbokat kontaktar vi dig. 

    Eventuell avanmälan av lägret ska vara gjord senast den 20 maj 2019. Observera att anmälnings-

avgiften ej återbetalas. Avanmälan skall göras via mail till elin@solangensridskola.se 

Vid senare avanmälan ska anmälningsavgift plus halva resterande kursavgift betalas. 

Om vi inte får in någon avanmälan innan lägerstarten ska hela kursavgiften betalas enligt fakturan. 

 

Genom min underskrift visar jag att jag har tagit del av informationen angående lägrens innehåll och 

betalningsanvisningar gällande ridläger 2019 på Solängens ridskola. Jag godkänner även att 

fotografier från ridlägren publiceras på solängensridskola.se 

    På vår hemsida kan ni läsa om hur vi hanterar era personuppgifter. 

 

 

Underskrift målsman: _________________________________ 

 

Namnförtydligande: _________________________________ 

Anmälningsblanketten 

KAN lämnas till personaL 

 

eller skickas till:  

SOLÄNGENS RIDSKOLA  

SOLÄNG 42 

743 91 STORVRETA 

  

ELLER 

elin@solangensridskola.se  
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