Wil je de hele dag bij de pony’s op de manege zijn, paardrijden
en leuke spelletjes doen?
Ponykamp 2019
In het eerste weekend van de zomervakantie, zaterdag 13 en zondag 14 juli, gaan we weer een leuk
ponykamp organiseren. Plezier maken met elkaar, genieten van het contact met de paarden, lekker
de tijd om uitgebreid paard te poetsen en natuurlijk gaan we ook paardrijden.
De deelnemers zijn beide dagen aanwezig van 09.00 – 17.00 uur. Voor
een lekkere lunch wordt gezorgd.
Heeft uw kind wat extra hulp nodig? Geen probleem. Er zijn
enthousiaste (verpleegkundige) begeleiders aanwezig om uw kind
fantastische dagen te bezorgen.
Kosten:
De kosten voor deelname aan het ponykamp zijn € 145,00
In overleg is het mogelijk om één dag mee te doen; dan zijn de kosten € 75,00
U ontvangt van ons een factuur; na betaling van deze factuur is uw aanmelding definitief.
Bij afzegging wordt € 50,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht.
Het is ook mogelijk om de kosten vanuit het PGB te betalen. Wij stellen dan samen met u een
zorgovereenkomst en een begeleidingsplan op.
Na een aanbetaling van € 50,00 is uw aanmelding definitief. Dit bedrag wordt na het ponykamp
teruggestort als wij de betaling door de SVB hebben ontvangen.
Aanmelding
U kunt uw kind aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.
Graag ontvangen we dit formulier voor 31 mei a.s. terug.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Danielle Ditters via 0512-389297
of info@manegeonderdelinde.nl.
Met vriendelijke groet,

Team Manege Onder de Linde
Danielle Ditters

Ponykamp 2019 Manege Onder de Linde
Inschrijfformulier
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd : ………………….

O Jongen / O meisje

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:

………………… Woonplaats……………………………………………………………………………………………

Tel.nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon tijdens het kamp: …………………………………………………………………………………………….
Tel.nummer tijdens het kamp: ……………..........................................................................................
Bijzonderheden m.b.t. begeleiding zoals dieet, medicijngebruik, toiletbezoek, lichamelijke verzorging,
allergieën
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
geeft zich op voor het Ponykamp 13 en 14 juli
O deelnemer betaalt zelf; kosten kamp € 145,00.
O deelnemer wil het ponykamp uit het PGB budget betalen; kosten rond € 240,00.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij de manege of per post worden verstuurd naar:
Manege Onder de Linde, Helomareed 4, 9244 GH Beetsterzwaag

Ondertekening voor akkoord, datum ………………………………….
Naam ouder/verzorger:

……………………………………………..

Handtekening:

……………………………………………..

