SPELREGELS
CLINICS EN ACTIVITEITEN
Psv de Langenberg organiseert jaarlijks meerdere clinics en andere activiteiten voor haar
leden en donateurs. De activiteiten die worden georganiseerd worden aangekondigd bij
Taams Stables en op facebook, dus zorg dat je je hebt aangemeld bij de facebook pagina
van PSV de Langenberg, dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Inschrijvingen kunnen via de lijsten die bij Taams hangen of via het email adres dat wordt
aangegeven op de aankondiging.
SPELREGELS
• De clinics en activiteiten worden georganiseerd voor onze leden en donateurs, ben je geen lid
van de vereniging dien je je dus minimaal aan te melden als niet rijdend donateur, de kosten
hiervoor bedragen slechts € 10,00 per jaar, de kosten voor rijdende leden of rijdende donateurs,
leden zonder startkaart of een startkaart elders € 20,00 per jaar en voor rijdende leden met startkaart € 30,00 per jaar.
• Alleen rijdende leden en rijdende donateurs kunnen deelnemen aan een clinic. Als niet rijdend
donateur kun je wel deelnemen aan de overige activiteiten.
• Voor aanvang van een activiteit dien je je lidmaatschap te hebben voldaan
• Bij teveel aanmeldingen kan er gekeken worden of er een extra clinic/activiteit georganiseerd
kan worden, is dit niet het geval, dan stopt of de inschrijving als de clinic/activiteit vol is en kan
ingeschreven worden op de reservelijst. Indien onduidelijk is in welke volgorde de aanmeldingen
zijn binnen gekomen of de animo zo groot is en daardoor niet alle leden de kans krijgen zich in te
schrijven, kan het voorkomen dat er geloot gaat worden onder de rijdende leden.
• Indien je je hebt opgegeven voor een clinic of activiteit en je moet onverhoopt binnen 7 dagen
voor de clinic/activiteit toch afzeggen, zal PSV de Langenberg de te maken kosten in rekening
brengen, tenzij er een passende oplossing kan worden gevonden (bijvoorbeeld door een
reservelijst), waardoor de vereniging geen kosten hoeft te maken. Hetzelfde geldt uiteraard als
je tijdens het rijden van de clinic niet verder kan rijden door omstandigheden van ruiter of paard.
• In principe worden de aankondigingen uiterlijk een maand voor de activiteit. opgehangen /
openbaar gemaakt en kun je je opgeven zolang de lijst er hangt.
• Minimaal 1 week voor aanvang van de clinic / activiteit zal de startlijst openbaar gemaakt worden.

