Asiakastiedote Syyskauden ratsastajille sekä huoltajille
Syyskausi starttaa tiistaina 25.7.2017 ja päättyy sunnuntaina 31.12.2017.
Syyskauden aikana aloitamme lasten alkeiskursseja sekä aikuisten alkeiskurssin. Suunnitteilla on
myös muita kursseja mm. este, - istunta, - ja kanki. Otamme mielellämme vastaan myös
kurssitoiveita. Koulun loma-ajoille pyrimme myös järjestämään lisä ohjelmaa kysynnän mukaan.
Muista käydä liittämässä itsesi mukaan myös Uotilan Ratsastuskeskuksen Facebook-ryhmään.
Facebook-ryhmässä julkaisemme paljon tietoa nopealla sykkeellä.
Jotta pääsemme lyömään syyskauden tuntikartan kasaan hyvissä ajoin tarjoamme
ENNAKKOVARAAJAN ETUNA SYYSKAUDELLE RATSASTUSTUNNIN !! Varaa kausipaikkasi
syyskaudelle 1.6.2017 mennessä palauttamalla yhteystietolomake/kausisoppari opettajalle, niin
nautit etuna yhdestä ilmaisesta tunnista kausituntien päälle. Ennakkovaraajat saavat
varausmaksu laskun postitse kotiin, jonka maksamisen jälkeen etu on voimassa ja voit varata
tunnin suoraan opettajalta, extra tunti tulee käyttää syyskauden 2017 aikana. Varausmaksun
suuruus vähennetään kauden viimeisestä laskusta, riippuen siitä monessa erässä olet
kausipaikan maksun sopinut (maksu erien valinta rastitaan kausisoppari paperiin). On
ehdottoman tärkeää, jos tiedät jatkavasi ratsastusta syyskaudelle, että palautat kausisopparin
opettajalle ennen edeltävän kauden päättymistä, jotta varmistat paikkasi haluamassasi
ryhmässä. Kauden ensimmäinen erääntyy heinäkuussa, noin 2 viikkoa ennen kauden alkua.
Tallihenkilökunta haluaa vielä muistuttaa:
*Autot tulee parkkeerata parkkipaikalle. Myös lasten tuonti ja noutaminen on turvallisempaa,
suorittaa parkkipaikalla. Tallin vastapäätä oleva postilaatikoiden edusta tai tallin tienpää ei ole
tuonteja ja hakuja varten. Muutamia vaaratilanteita on jo syntynyt kun lapset ovat kirmanneet
innoissaan postilaatikolla odottavaan autoon ja eivät ole keskittyneet muuhun liikenteeseen.
Valitettavasti olemme huomioineet, että nopeudet joilla autot ja muut moottoriajoneuvot
ajavat Uotilan Koulutiellä ovat nopeusrajoituksia suurempia. Pyydämmekin tallilla kävijöitä
ottamaan huomioon nopeusrajoitukset. Tallin piha-alueelle ajo on kielletty!
*Uotilan Koulutiellä kulkee myös muiden lähitallien ratsastajia, pyydämme ystävällisesti
autoilevilta ratsastajilta sekä vanhemmilta tarkkaavaisuutta liikenteessä. Hyvä tapa ohittaa
ratsukko liikenteessä on hidastaa vauhtia ja ohittaa ratsukko reilun välimatkan päästä.
Ratsukkoa ohittaessa ei pidä käyttää torvea tai kaasutella/jarrutella rajusti.
*Koirien tuominen tallialueelle on ehdottomasti kielletty! Tallin väellä on omia koiria.
*Karsinasta hevosen kanssa lähdettäessä tunnille, muistakaa kääntyä sulkemaan karsinan ovi.
Tämä koskee niin tallia kuin ulkokarsinoita. Varsinkin kylmään aikaan vedet jäätyvät ja tallin ilma
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kylmenee nopeasti.
*Kaikki peruutukset ja tuntikyselyt puhelimitse tai tekstiviestillä tallipuhelimeen, EI
SÄHKÖPOSTILLA (0400 919592)!
* Jos yhteystietonne muuttuvat kesken kauden, olethan ystävällinen ja ilmoitat ajan tasalla
olevat tietosi tallille.
*Muistattehan, että kaikilla vakituisella viikkotunnilla käyvillä ratsastajilla tulee olla voimassa
oleva Suomen Ratsastajaliiton Green Card tai Seurajäsenyys. Oma jäsenseuramme on Uotilan
Ratsastajat URA ry, johon suosittelemme ratsastajia liittyvän. Seura järjestää tiloissamme mm.
kilpailutapahtumia sekä tukee kilpailevia ja kilpailuihin tähtääviä ratsastajia. Seura järjestää
myös yhteisiä retkiä hevosalan tapahtumiin. Lisää seurastamme voit lukea
www.uotilanratsastajat.fi.

Hinnasto Syyskausi 2017
Kausikorttiin sisältyy yhteensä TI 22 tuntia, KE-LA 23 tuntia. Kausikortti tuntipaikka varataan
aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan (syys tai kevät) ja on voimassa kokokauden. Kausikortin
kokonaissumman suuruus määräytyy ratsastuspäivän kauden kokonaistuntimäärän mukaan x
tuntihinta. Ratsastaja ja/tai huoltaja (alle 18v oppilas) on ymmärtänyt, että ilmoittautuessa
kausikorttipaikalle se tarkoittaa sitä, että paikka on varattu koko kaudeksi (kevät tai syys) ja on
sitoutunut maksamaan koko kauden maksun. Maksu on mahdollista maksaa myös ennakkoon
sovituissa erissä (1-4) HUOM! yhteystieto/kausisopimuslomake tulee palauttaa opettajalle,
jossa kysytään erätoiveet. Ensimmäisen erän eräpäivä on 15.7. 2.erä 15.8. 3.erä 15.9. ja 4. erä
15.10. Kausikortti on henkilökohtainen. Tunnit jatkuvat samoilla paikoilla ellei toisin ole
ilmoitettu. Kausimaksujen laskut tulevat suoraan laskutus yritykseltä asiakkaille. Jos käytössäsi
on smartum seteleitä, ne tulee toimittaa opettajalle. Laita kuoren päälle selkeästi kuka
ratsastaja kyseessä sekä seteleiden yhteissumma. Vähennä smartum seteleiden suuruus laskusi
loppu summasta ja maksaa erotus laskun tiedoilla, me kohdistamme seteleistä saadun summan
laskuusi.
Kausikortti AIKUISTEN PIENRYHMÄ max. 5 ratsukkoa/ryhmä

38 € / tunti

Kausikortti AIKUISTEN NORMAALIRYHMÄ max. 7 ratsukkoa/ ryhmä

33 € / tunti

Kausikortti JUNIORIT (alle 18v.) max. 8 ratsukkoa / ryhmä

32 € / tunti
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II-KAUSIKORTTI samalle henkilölle tai samaan talouteen (ei koske ponitalutustunteja) -2€ /
tunti
normaali
KK
hinnoist
a
10 kerran kortti (aikuiset/junnut normaaliryhmissä)

350 €

10 kerran ponitalutus kortti

210 €

HUOM!!! 10 kerran kortit ovat voimassa 3 kk ostopäivästä!!
Ponitalutus irtotunti (30min.)

25 € /
tunti

Irtotunti muut ryhmät

40 € /
tunti

Yksityistunnit

60 € /
tunti

*Tunteja ei ole 24. - 26.12. välillä eikä uudenvuodenpäivänä 1.1.2018. Kevätkausi starttaa
2.1.2018
.
*Kausikortilla ratsastavat voivat ratsastaa edullisesti puoleen hintaan lisätunteja
peruutu
spaikoill
a!
*Tunnit tulee peruuttaa vähintään vuorokautta ennen tuntia, lukuun ottamatta
sairasta
pauksia,
jolloin peruutus on tehtävä samana päivänä klo 12.00 mennessä. Peruuttamattomia tai liian
myöhää
n
peruutettuja tunteja ei korvata. Kertaalleen varattuja peruutustunteja ei voi korvata
uudellee
n.
Pyrithän suorittamaan korvaustuntisi noin 2 kuukauden sisällä peruutetusta ajasta, peruutus
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tunnit
voi
ratsasta
a
myös etukäteen.
*Kevätkaudesta 2017 jääneet peruutustunnit pitää olla ratsastettu elokuun 2017 loppuun
menness
ä!!!!

UOTILAN RATSASTUSKESKUS TOIVOTTAA KAIKILLE AURINKOISTA KESÄÄ!
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