Partskontrakt
Hestens navn:
Partshavers
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Fødselsdato:
Mail:
Kontrakten er gældende fra den:
Detaljer vedr. parten:
Weekendpart (730kr):
Hesten må benyttes følgende dage: Lørdag:

Endagspart (530kr):
Søndag:

Vilkår:
▪ Evt. prisændringer varsles med mindst en måned. Aftalen kan for begge
parters vedkommende opsiges skriftligt med en måneds varsel til d. 1. i en
måned. Dog kan HJRK opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af
misrøgt eller uansvarlig brug af hesten, eller såfremt det fra instruktørens
side vurderes, at hest og rytter ikke passer sammen. Ved øjeblikkelig
opsigelse bliver forudbetalt leje ikke betalt tilbage.
▪

Prisen inkluderer 1 ugentlig lektions rideundervisning på elevhold (dog
undervises der ikke på helligdage og i ferier)

▪

Rideundervisningen foregår så vidt muligt på parthesten fra kontraktens
ikrafttræden eller så snart det er muligt herefter.
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▪

Ved Endagspart kan hesten benyttes én dag i weekenderne til ridning 1 time
om dagen.
Ved Weekendpart kan hesten benyttes begge dage i weekenderne til ridning
1 time om dagen.
Ridning omfatter ikke springning, ridning over cavalettis og ridning over
bomme eller tur-ridning. Vurderes dog i hvert enkelt tilfælde, kontakt evt.
partsansvarlige i bestyrelsen.

▪

Hvis parthaver er under 14 år, skal der under ridning udover undervisningen
være en tilstede på 14 eller derover

▪

Det kan forekomme, at hesten skal hentes på folden i weekenderne. Dette
skal ske i selskab med voksen over 16 år, som påtager sig ansvaret.

▪

Ridning udenfor HJRK’s område sker kun efter aftale med bestyrelsen.

▪

Ridning i div. ferier sker efter aftale med partsansvarlige i bestyrelsen.

▪

Som hovedregel er det kun partshaveren, der må ride, passe og trække
hesten, medmindre andet aftales med bestyrelsen.

▪

Det er alene HJRK’s vurdering, om hesten har behov for specialudstyr og/eller
specialfoder.

▪

Ved hestens sygdom/halthed ydes der ingen kompensation, udover at
eventuelle undervisningstimer vil foregå på en af rideklubbens øvrige
elevheste. Partshaver sørger for pleje af hesten i weekender, også selvom der
ikke kan rides.

▪

Ved længerevarende sygdom af hesten (5 uger), løber partskontrakten
måneden ud, hvorefter kontrakten kan fritstilles den sidste dag i måneden,
uden opsigelsesperiode.

▪

Ved stævnedeltagelse har partshaveren førsteret på hesten.
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▪

HJRK forbeholder sig ret til at tage hesten i brug til rytterlejr, ved stævner,
ryttermærkeundervisning og lign. Ved andre arrangementer end stævner, har
parthaveren ikke førsteret på hesten.

Partshaveren forpligter sig til:
▪ At være medlem af Højris Rideklub
▪ At modtage undervisning i Højris Rideklub
▪ At efterleve klubbens vedtægter, reglementer, ordensregler og anvisninger
▪ At holde hestens seletøj rent og plejet
▪ At hesten bliver passet og plejet fagligt korrekt med strigling mv.
▪ At behandle hesten i samråd med staldmedarbejderen, hvis den har fået et
sår eller lign.
▪ At deltage ved minimum én af årets to arbejdsdage
Rideklubben påtager sig ansvaret for:
▪ At afholde hestens normale udgifter i forbindelse med opstaldningen,
herunder fodring, vaccination, ormekur, dyrlæge, smed og klipning
▪ At hesten er forsikret

Dato:

Partshaver
For rideklubben
For kontraktindehaver under 18 år – forældres/værges underskrift

HUSK, al ophold og færdsel på rideskolens område er på EGET ANSVAR
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