
 

Abonnemangsavtal Ridskola 

Härmed förbinder jag mig till ett abonnemang på ridning hos Södra Umeå Ryttarförening. 
Avtalet gäller tills jag skriftligen säger upp mitt abonnemang via mejl till 

verksamhetschefen, vilket sker senast 1 maj för höstterminen och 1 november för 

vårterminen. (Muntlig uppsägning gäller ej.) 

 

Abonnemangsregler: 

➢ Du som står för abonnemanget (för minderårig målsman) är skyldig att betala 

terminsavgiften när fakturan kommer. 

➢ Fakturan går ut via e-post, abonnemangsinnehavaren är skyldig att hålla Surf med en aktuell 

e-postadress. 

➢ Detta abonnemang är löpande, dvs man är automatiskt anmäld till varje ny termin tills en 

skriftlig uppsägning kommer Surf tillhanda, endast via mejl till klara@sodraumearf.se. 

Begär bekräftelse, utan bekräftelse har inte din uppsägning gått fram. 

➢ Om man väljer att säga upp sitt abonnemang efter slutdatum (se ovan) gäller följande: 

- Du är fortfarande skyldig att betala terminsavgiften tills Surf har hittat en ersättare. 

Surf kan inte garantera att det finns en ersättare. 
- När ersättare hittats återbetalas terminsavgiften fr o m det datum ersättaren börjar. 

 

Vid sjukdom / frånvaro gäller följande: 

➢ Om du skriftligen anmäler frånvaro senast kl.12 dagen innan din lektion så har du rätt att rida 

igen 1 lektion/termin. Igen-ridning kommer att ske på speciella lektioner som ordnas av Surf, 

dagar och tider kommer att variera beroende på verksamheten. Det kommer finnas ca 1 

tillfälle varje månad för igen-ridning. Frånvaro ska meddelas via mejl till respektive ridlärare. 

➢ Vid längre frånvaro krävs läkarintyg för att återbetalning ska ske. I dessa fall räknas 3 lektioner 

bort som självrisk, därefter återbetalas resterande avgift under frånvaron. Surfs 

faktureringsansvarige måste meddelas om sjukfrånvaron innan dessa 3 självrisker har passerat. 

Det går alltså inte att begära ersättning i efterhand. Detta görs skriftligen via mejl till 

verksamhetschefen, se hemsidan för aktuell adress. 

➢ Att sälja enstaka lektioner är inte tillåtet. Om du blir frånvarande en längre period, dvs 

terminsvis är det ok att sälja hela terminen till en elev som din ridlärare har godkänt. Du kan 

endast sälja din plats vidare i två terminer, därefter sägs den upp om du inte tar tillbaka den. 
 

Ideellt arbete: 

➢ För alla elever (målsman för elever under 15år) är det obligatoriskt att bidra med ideella 

insatser varje termin genom: 

- Arbete på tävling och arbetsdagar. 

- Försäljningar av t.ex. New Body, Restaurangchansen, grillkol etc. 

Fullständig information gällande ideellt arbete finns på hemsidan. 

 

 
Personuppgifter 

Genom ditt abonnemangsavtal och medlemskap i föreningen behöver Södra Umeå Ryttarförening samla 

in och behandla personuppgifter om dig som medlem. Du som är förälder godkänner att vi hanterar ditt 

barns personuppgifter i samband med tecknande av abonnemangsavtalet. Uppgifterna behövs till vårt 

medlemsregister för fakturering, kommunikation med dig som medlem och rapportering till 

riksförbund, försäkringsbolag samt övriga anslagsgivande instanser. Dina personuppgifter sparas hos 

oss under ditt medlemskap samt under den tid vi är rapporteringsskyldiga. Vi publicerar och arkiverar 

även resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet som längst till föreningens 

upplösning. Vill du veta mer om dina rättigheter kopplat till personuppgiftsbehandling kan du läsa mer 

på Datainspektionens hemsida. 

 

 
Avtalets godkännande 

Från det att du deltar vid din första ridlektion eller betalar fakturan så har du godkänt vårt avtal. Det 

behöver inte skrivas under. 

 

 
  Giltigt fr.o.m. 2022-01-01 och tills vidare 

http://www.sodraumearf.se/sida/?ID=210329

