KESÄN 2019 PÄIVÄ– JA
ILTAKURSSIT SAVISAARESSA

26.-29.5. ILTAKOULUKURSSI (su-ke), 150€
3.-7.6.
3.-6.6.

PONIKURSSI, 280€
Alkeis-jatko II
ILTAKOULUKURSSI (ma-to), 150€

10.-14.6. ESTEPAINOTTEINEN KURSSI, 280€
10.-13.6. ILTAKOULUKURSSI (ma-to), 150€
17.-20.6. ILTAKOULUKURSSI (ma-to), 150€
17.-20.6. PONIKURSSI (ma-to), 120€
Ratsastusta 1h / pv
24.-28.6. OMA HEPPA -KURSSI, 280€
24.-27.6. MIESTEN HEVOSKÄSITTELYKURSSI, 90€
(ma-to)
1.-5.7.
1.-4.7.

OMA HEPPA -KURSSI, 280€
HEVOSKÄSITTELYKURSSI (ma-to), 90€

8.-12.7. VUOKRAUSVIIKKO, 280€
8.-11.7. AIKUISTEN ILTAKURSSI (ma-to), 150€

15.-18.7. KENTTÄRATSASTUSKURSSI (ma-to), 150€
22.-25.7. ESTEKURSSI (ma-to), 150€

Ilmoittautumiset tallille:
Puhelimella 017-2822238 tai
Facebook-viestillä. Ilmoittautuminen on sitova, kun olet
maksanut varausmaksun
80€ / 40€ tallin tilille.
LUETHAN KURSSILAISEN OHJEET
SEURAAVALTA SIVULTA.

KURSSILAISEN OHJEET
YLEISTÄ KURSSISTA
Kurssilla on, ellei toisin mainittu, 2x 45min / pv joko koulu-, este- tai maastoratsastusta. Kurssi
alkaa maanantaina, ja kurssipäivä on klo 8 -> noin klo 15 (perjantaina klo 14), paitsi iltakurssit.
Kurssilaiset tuovat mukanaan omat eväät. Tallilta löytyy myös limsa-automaatti.
Kurssilaisten toiveiden mukaan voimme hypätä myös maastoesteitä tai pitää ns. leikkitunnin,
jossa ratsastajat pääsevät testaamaan eri ratsastusleikkejä. Mahdollisuus ratsastaa ilman satulaa
ja uittaa hevosia sään salliessa. Ohjelmassa on myös teoriaopetusta ja mahdollisuus ratsastustuntien videointiin. Kurssin päätteeksi pidämme leikkimieliset kilpailut. Kaikki osallistujat saavat
ruusukkeen sekä todistuksen kurssille osallistumisesta. Kurssilla voi suorittaa hoito- tai ratsastusmerkkejä. Kurssin ensimmäisenä päivänä jaetaan hoitohevoset.
Ratsastus tapahtuu max. 7 hlö ryhmissä.
Kun ilmoittaudut kurssille, palauta oheinen yhteystietolomake tallille. Varausmaksu 80€ / 40€
maksetaan viimeistään 7 vrk kuluessa varauksesta Savisaaren Ratsastuskeskuksen tilille FI55
1078 3000 2202 19. Loppusumma maksetaan viikkoa ennen kurssin alkua samalle tilille tai käteisellä tallille. Muista tuoda kuitit tilille suoritetuista maksuista!

OMA HEPPA -VIIKKO
Oma heppa -viikolla voi varata oman nimikkoponin tai -hevosen koko viikoksi. Muutoin ohjelma
on sama kuin yleiskursseilla.

VUOKRAUSVIIKKO
Kuin omistaisit oman ponin tai hevosen! Kurssille osallistuvalla on oltava riittävät hevosenhoito–
ja ratsastustaidot.

KENTTÄRATSASTUSKURSSI
Kenttäratsastuskurssi painottuu nimensä mukaisesti kenttäratsastuksen saloihin.

KÄSITTELYKURSSI (UUTUUS!)
Käsittelykurssilla opetellaan hevosenkäsittelyn perusteet: kuinka hevosta talutetaan, harjataan,
satuloidaan jne. Kurssi on iltakurssi (2h/pv) ja siihen sisältyy kaksi ratsastuskertaa ja hevosella
ajoa. Kurssin kohderyhmänä ovat lasten vanhemmat, jotka haluavat osallistua enemmän lastensa harrastukseen.

YHTEYSTIETOLOMAKE
Täytäthän yhteystietosi tähän lomakkeeseen!
Palauta täytetty lomake tallille. Tietoja henkilötietojen käsittelystä löydät
osoitteesta http://www.savisaari.com/Savisaaren_Rekisteri_ja_tietosuojaseloste.pdf.
Nimi:
_______________________________________________________
Osoite:
_______________________________________________________
Vanhempien / vastuuhenkilön puhelinnumero:

_______________________________________________________
Allergiat, jos on:
_______________________________________________________
Jotain muuta, mitä ratsastuksenopettajan on hyvä tietää:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

