RUITERKAMP RC RODEBERG
Beste sportkamp(st)er(s),

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit om ons sportkamp PONY of PAARDRIJDEN, te volgen
op RUITERSCHOOL RODEBERG.
Dit kamp is externaat halve dagen, de halve week en loopt
van maandag tot woensdag
van

of van woensdag tot vrijdag

/ /2017 tot

/

/2017

U wordt verwacht op maandag of woensdagmorgen om 8.30 u. iedere middag wordt U
opgehaald om 12 u
of op maandag of woensdagnamiddag om 13,30 u iedere avond wordt U
opgehaald om 16.30 u.
U dient het volledig bedrag te betalen op volgend rekeningnummer.
BE 60 7383 2216 1270 op naam van Ruiterclub Rodeberg vzw met de vermelding van uw
naam en de kampperiode.
Totaal bedrag: € 65.

Clubleden krijgen een korting van €5 per week en dit mag je

bij storting af trekken.
De inschrijving is pas definitief in orde na betaling. U ontvangt GEEN bewijs meer!!!

De verzekering is in orde wanneer de kamper lid is bij VLP of LEWB.
Indien geen lid:
€ 20 betalen voor de 3 dagen (woensdag tot vrijdag).
€ 25 betalen voor een VLP-jaarverzekering.
€ 25+ € 15 betalen voor een VLP-jaarverzekering met individuele uitbreiding.
(eigen paard) (te betalen bij aankomst of voordien )
Eigen verzekering is niet toegelaten (intern reglement VLP)!
Alle inlichtingen over verzekeringen: zie www.vlp.be
Ingeval van ANNULATIE wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald mits voorlegging van
een geldig doktersattest en dit een week voor aanvang van het sportkamp.
Alle andere gevallen worden individueel behandeld.
Aansluitend vindt u verdere inlichtingen en praktische kampinformatie. We wensen u alvast
een prettige en vooral sportieve vakantie toe!
Verantwoordelijke sportkampen
Vaneechoutte Annie en Christof Deraedt

Tot binnenkort!

BENODIGDHEDEN PONY - PAARDENKAMP EXTERNEN
DOCUMENTEN
- mee te brengen bij de inschrijving:
Betalingsbewijs
Verzekeringsbewijs (lidkaart VLP of LEWB)
Kopie van brevet indien reeds in bezit (zie verder)
Attest van ziekenfonds voor terugbetaling (niet op vrijdag)

Interessante weetjes
1. Alle deelnemers kunnen bij het ziekenfonds een attest verkrijgen dat door de
Rodeberg administratie moet worden afgestempeld en liefst vooraf ingevuld
(enkel bij aankomst niet op vrijdag!!!) om zo een deel van het
inschrijvingsgeld te kunnen recupereren.
TETANUS

Vaccinatie moet in orde zijn (ruiter)

KLEDIJ

De kledij voorzien van naam (geen nieuwe kleding meebrengen).
Training of lange broek, korte broek of short, kousen,
regenvestje, sportschoenen voor buiten, truitje.

RIJKLEDIJ

Beginners: lange broeken en laarsjes voor paardrijden
Ruiterpet: kan gehuurd worden, eigen ruiterpet van naam
voorzien!
Zweepje: kan gekocht worden vanaf €8.00
Ruiterkledij indien in bezit (bottines, chaps, sporen en
dressuurkarwats voor brevetten)
Je kunt je eigen poetsbox meebrengen! Poetsgerief is
beschikbaar ter plaatse.
Springvest verplicht v oor all e s pringle ssen! (v ana f
voorbereiding A-brevet). De springvest kan ter plaatse
aangekocht of gehuurd worden (€5.00).

BENODIGDHEDEN
KARWATS

HUREN
/////////

KOPEN
vanaf €8

VANAF NIVEAU
beginner

RIJPET

€ 2,50

vanaf € 37,50

beginner

SPRINGVEST

€ 2,5

vanaf € 65

bekwaamheidsattest

Andere kleine supplementen
VEGETARIERS

Betalen een supplement van +€10 of brengen hun eigen eten
mee en betalen een supplement van €5

AANDENKEN kampbrevet als souvenir
(heeft geen officiële waarde)
- Voor alle kampinfo en inlichtingen allerlei
Ook buiten de kantooruren en in het weekend bij Vaneechoutte
Annie (Tel: 0496/79.34.40)
Een Rodeberg kamp staat voor degelijkheid in het paardrijden.
We halen voor U de beste paarden van stal en laten U proeven van allerlei facetten
van de paardensport.

