Ryttaravtal Göteborg Hästsportklubb
Följande avtal undertecknas av båda parter som därmed förbinder sig att fullfölja sina
åtaganden under året. Klubben är nedan kallad GHSK.
Avtalet gäller från ___ / ___ - _____ tills årsskiftet samma år.
Om avtalet inte följs mister medlemmen de förmåner klubben erbjuder och blir
återbetalningsskyldig för redan utnyttjade rabatter eller förmåner.
I fall där doping eller brott mot Code of Conduct förekommer blir det ett fall för
Svenska ridsportförbundets disciplinnämnd.
Klubbens åtaganden
GHSK står för lagledning och anmälningsavgift för laget (ej individuell start eller förklass), samt en rabatterad träning
för lagryttarna.
GHSK skall verka för hög kvalitet i sin verksamhet, stötta den enskilde medlemmen i sin utveckling, arrangera
aktiviteter där medlemmar har förtur samt till största möjliga mån erbjuda en subventionerad kostnad för
medlemmen.
GHSK rabatterar starter för licensierade ryttare på egna tävlingar med 50%
Gäller från 1* tävling.
GHSK erbjuder ett funktionärspoängssystem
GHSK erbjuder medlemmar rabatt på årskort på anläggningen Göteborg Horse Park
GHSK står för ryttarlicensen innevarande år för licensierade ryttare som deltar i SM individuellt/lag eller som startat
hoppning 135cm/MSVB+ felfritt.
Gäller för nationell ryttarlicens, utbetalning sker retroaktivt och ryttaren informerar själv klubben.
Ryttarens åtaganden
Ryttaren skall följa Code of Conduct enligt TR samt vis gott uppträdande såväl mot klubbkamrater, funktionärer och
andra medtävlande.
Ryttaren skall alltid sätta hästen och säkerheten i centrum.
Ryttaren skall alltid uppträda lojalt, som en god kamrat, i sportslig anda och som en god ambassadör för klubben.
Ryttaren har ansvar för sina medhjälpares uppförande.
Ryttare som accepterat att deltaga i lagtävling ställer sig bakom av lagledning gjord laguttagning.
Ryttaren ska respektera klubbens beslut och vara lojal mot klubben och dess sponsorer.
Ryttaren ska, för att fullgöra sitt medlemsåtagande och vara berättigad till medlemsförmåner och rabatter, hjälpa till
vid aktiviteter motsvarande 160poäng enligt funktionärspoängssystemet.
Ryttare som ej fullgör sittmedlemsåtagande blir återbetalningsskyldig för eventuella utnyttjade rabatter eller förmåner.
Ryttaruppgifter:
Namn: __________________________ Mobil nr:_______________________ E-post:_________________________________________
Rider:  Häst  Ponny, i  Hopp  Dressyr  MG  Körning Övrigt:_________________

Nivå:________________

Intresserad av lagdeltagande i:___________________________________________________________________________________
Närmast anhörig:__________________________ Mobil nr: ______________________ E-post:_______________________________
Undertecknas
Vid undertecknande av detta avtal godkänner jag, utöver ovanstående, att GHSK hanterar mina personuppgifter enligt
klubbens GDPR-policy.
________________________________________________

________________________________________________

Ordförande GHSK

Ryttaren (Målsman vid ryttare under 18år)

Göteborg Hästsportklubb

Orgnr: 857209-9557

info@ghsk.se

