Bokningsvillkor 2021
Bokning/Anmälan

Sker i första hand via e-mail rida@agersta.nu - invänta
svar/bekräftelse från oss. Ange alltid för-/ efternamn samt mobilnr.

Avbokning:

Sker i första hand via e-mail: rida@agersta.nu - om sen
avbokning sms:a 0704-981680 - invänta en bekräftelse från oss –
annars ring för att få er avbokning bekräftad!
Turridning, lektion: Giltig avbokning senast 48 timmar före bokad
aktivitet! Vid avbokning senare debiteras HALVA avgiften. Vid
avbokning senare än 2 timmar före bokad aktivitet debiteras HELA
avgiften.
Ridskola, ridläger & kurser:. Vid avbokning inom 2 veckor före
startdatum debiteras HELA avgiften. Man kan också hitta likvärdig
ersättare till kursen. Inbetald anmälningsavgift 500:- dras av/betalas
ej tillbaka vid avbokning.

Viktig information

All ridning sker på egen risk! Ansvars- & olycksfall försäkring finns
dock om olyckan skulle vara framme!
-Kom i tid, gärna minst 15 min före bokad aktivitet.
-Minimiålder 10 år gäller på turridning (nybörjare)
-Maxvikt 90 kg (enstaka tyngre ryttare kan väga max 95 kg, viktigt
meddela oss om det gäller flera ryttare).

Betalning

Turridning, lektion: Betalas på plats i butiken med Kort eller Swish
före/i samband med aktiviteten. Alternativt i förväg på bg 5257-0330
eller swish 123 6941736 - skriv ditt namn samt aktivitetsdatum. (Ta
med betalningsbevis och visa). Ska ni betala med Actiway måste det
meddelas i förväg vid bokning (namn och personnr).
Ridskola, ridläger & kurser: Både anmälningsavgift och avgift
Betalas i förväg på bg 5257-0330 eller Swish 123 6941736 - skriv ditt
namn samt aktivitetsdatum. Vill ni betala med Actiway meddela oss.

Klädsel

Kläder efter väder, ridning sker i alla väder. Ta på skor med liten
klack. Bekväma oömma långbyxor, ej för åtsittande jeans. Hjälmar
finns att låna, men ta gärna med en egen hjälm.

Vägbeskrivning

Från Uppsala ta väg 272. Efter 1 mil ligger AGERSTA Gård på höger
sida. Ni ser en gul herrgård och vita häststängsel. Skylt: ”Ridcenter”

Parkering

Sker inne på gårdsplan mittemot Ridshopen.

Buss

Buss 844 avgår regelbundet från Uppsala centralstation. Busshållplats:
AGERSTA (gångstig 150m till stallet). För tidtabell se www.ul.se

Kontakt

Caroline Agerhill e-mail: rida@agersta.nu sms: 0704-981680
Vid brådskande ”sista minuten” ärenden ring!
OBS! Bokningsansvarig ser till för att alla deltagare får del av
nödvändig information innan inbokad aktivitet.

