
Viitaniemen Ratsutilan

TALVITIEDOTE

Tärkeitä päivämääriä:

3.12. Tammer Ridersin syyskokous ja pikkujoulut, katso tarkemmin

http://tammerriders.sporttisaitti.com/?x118281=38048311

5.-6.12. ESTEKLINIKKA: valmentajana Inari Valli. Tunnit tasoryhmissä, tervetuloa

niin omalla kuin tallinkin hevosella. Hinta alk. 30€/tunti. Tunnit ma ip/ilta ja ti

ap/päivä. Tarkemmat aikataulut ja hinnat erillinen ilmoitus. Tiedustelut ja

ilmoittautumiset Likalle

6.12. Itsenäisyyspäivä EI TUNTEJA illalla

18.12. TALLIN PERHEJOULU: Tule viettämään jouluinen iltapäivä tallille koko

perheen voimin! Klo 14-16 välillä mahdollisuus koristella tallia, harjata heppoja ja

nauttia tallin tunnelmasta. Talutusratsastusta klo 15-15.30 ja ½h kävelymaasto klo

15.30 (voidaan tehdä kaksikin reissua jos mukaan lähtijöitä paljon). Tarjolla glögiä ja

pipareita

23.12. JOULUMAASTOT: 1-3 ryhmää ilmoittautumisten mukaan, iltapäivällä.

Ryhmät jaetaan tason/toiveiden mukaan, mukaan pääsee myös kärryillä! Tarjolla

glögiä ja pipareita. Vakiasiakkaille ilmainen, muut 30€. Ilmoittautumiset 19.12.

mennessä opelle tai tekstarilla tallin numeroon.

23.12. Aatonaatto EI TUNTEJA illalla

24.12. Jouluaatto EI TUNTEJA

31.12. Uudenvuodenaatto TUNNIT PIDETÄÄN, mutta

ryhmissä/aikatauluissa saattaa olla muutoksia

mahdollisten peruutusten mukaan

31.12. Syyslukukausikausi päättyy. Lukukausimaksulla ratsastavien tulee olla

suorittanut rästituntinsa tähän mennessä!

3.1. Kevätlukukausi alkaa. Ilmoitathan mahdolliset toiveet ryhmämuutoksesta tai

laskutuksesta hyvissä ajoin ennen kauden vaihtumista! Vakioratsastajille on

automaattisesti varattu paikka samassa ryhmässä myös kevätkaudella.

6.1. Loppiainen TUNNIT PIDETÄÄN, mutta

ryhmissä/aikatauluissa saattaa olla muutoksia

mahdollisten peruutusten mukaan

http://tammerriders.sporttisaitti.com/?x118281=38048311


Muutamia muistutuksia käytännön asioista:

 Vakiratsastajien tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan Suomen

Ratsastajainliiton kautta. Voit ostaa Green cardin tai liittyä jäseneksi

ratsastusseuraan, tutustu tarkemmin: ratsastus.fi

 Vakiotunnit sekä etukäteen varatut irtotunnit tulee perua viimeistään

edellisenä iltana klo 20 mennessä. Peruutukset ensi sijassa tallin puhelimeen

tekstarilla. Ainoastaan äkillisissä sairastapauksissa sopii peruutus samana

päivänä. Ilmoita joka tapauksessa mahdollisimman pian, jos et jostain syystä

pääsekään tunnillesi. Peruuttamaton/myöhässä peruttu tunti katsotaan

käytetyksi: lukukausimaksulla tunnista ei saa rästiä, 10 kerran kortilta

merkataan kerta käytetyksi ja irtotunti laskutetaan.

 Tallin tapahtumista tiedotetaan Facebookin ja nettisivujen välityksellä, muista

käydä vilkuilemassa säännöllisesti. Facebookin päivitykset näkyvät myös

nettisivujen etusivulla.

 Jos olet kiinnostunut kilpailemisesta, aktiivisesta valmentautumisesta tai

muutoin vain halukas ratsastamaan enemmän (myös itsenäisesti), tule

rohkeasti juttelemaan Likan kanssa (tai soita tai laita sähköpostia..) erilaisista

edullisista vaihtoehdoista! Sopivia treenimahdollisuuksia löytyy kaiken ikäisille

ja tasoisille ratsastajille, jos vaan itsellä intoa riittää!

 Otamme mielellämme vastaan palautetta, toiveita ja ideoita tallin toimintaan

ja tapahtumiin liittyen! Lähestyä voit sähköpostitse, nettisivujen lomakkeen

kautta tai ihan kasvotusten tallilla 


