PSV De Biesboschruiters
Werkendam - sinds 1966

Inschrijfformulier lidmaatschap
Naam:

________________________________________________________

Roepnaam:

________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________

Postcode en Woonplaats:

________________________________________________________

E-mailadres:

________________________________________________________

Geboortedatum:

________________________________________________________

Telefoonnummer:

________________________________________________________

Mobielnummer:

________________________________________________________

Naam Paard/Pony:

________________________________________________________

Ras:

________________________________________________________

Geslacht:

________________________________________________________

Geboortedatum:

________________________________________________________

Levensnummer:

________________________________________________________

Chipnummer:

________________________________________________________

Stokmaat:

________________________________________________________

U paard/pony dient volgens de richtlijnen te zijn gevaccineerd en ontwormt.
Deelname lessen:

Ja / Nee (doorgang vind plaats bij 6 aanmeldingen.)

Oproepbaar als vrijwilliger:

Ja / Nee Opmerking: ______________________________________

Schrijven bij de jury op wedstrijden, assisteren tijdens overige activiteiten en onderhoud clubterrein.

Regelement voor het gebruik van het clubterrein is op de achterzijde gedrukt, deze dient u in acht te nemen, zodat
we met zijn allen veel plezier van ons terrein ondervinden.
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Terreinreglement:
-

Betreden van het terrein is op eigen risico.

-

Rijbaan is alleen toegankelijk voor leden.

-

De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging/verlies van eigendommen of enig letselschade.

-

Een ieder die het terrein betreedt dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

-

Indien er schade wordt gemaakt, dient dit direct gemeld te worden via info@biesboschruiters.nl. De
schade zal dan worden verrekend.

-

Bij het gebruik maken van ons verenigingsterrein is een veiligheidscap met het veiligheidscertificaat
EN 1384 verplicht. Ook degelijk rijschoeisel en rijkleding zijn verplicht.

-

De hekken van de hoefslag dienen altijd gesloten te zijn.

-

Paarden/pony's/honden loslaten op het terrein is niet toegestaan.

-

Longeren is NIET toegestaan.

-

Na gebruik van het springmateriaal dient deze op de daarvoor
bestemde opslagruimte terug geplaatst te worden.

-

Mest dient op het gehele terrein direct opgeruimd te worden.

-

Tijdens de clublessen is privé gebruik van de rijbaan niet toegestaan.

GEEN
UITLAATPLAATS

Wanneer er met meerdere ruiters gereden wordt,
dienen OOK de volgende rijbaanregels in acht genomen te worden.

Rijbaanregels:
-

In de rijbaan mag worden gereden en gesprongen.

-

Op- en afstijgen op de AC-lijn of buiten de bak.

-

Niet stappen op de hoefslag, daarvoor dient de binnen hoefslag gebruikt te worden.

-

De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft voorrang op de hoefslag.

-

Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.

-

Indien er les wordt gegeven heeft deze ruiter altijd voorrang.

-

Niet snijden en geef elkaar de ruimte bij het passeren.

Combinaties die een gevaar vormen voor mede-rijbaangebruikers,
dienen de rijbaan te verlaten.
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