Marjan Groefsema
Hartenaasje 1
7418 AK Deventer

Centered Riding Update Clinic
door Sue Falkner - March
05 – 08 oktober 2019
CURSUSINFORMATIE
Sue Falkner - March komt naar Deventer om een update te geven. Ze is een Level IV
Centered Riding Clinician / Instructor uit het Canadese Canmore, Alberta. Ze is al
sinds 1989 Centered Riding Instructeur. Zie ook de website:
https://www.centeredriding.org/members/?id=26472583

Voor wie is de Update Clinic?
- Gecertificeerde CR Instructeurs die hun kennis willen verrijken of voor
de certificaat update (tweejaarlijks);
- Ruiters van alle niveaus en disciplines waarbij enige rijervaring vereist is;
- Toeschouwers.

Mogelijkheden
- Update Clinic
Tijdens deze clinic krijg je van Sue veel nieuwe extra oefeningen en inzichten op de grond om het
lichaamsbewustzijn te vergroten. Ze helpt je aan precies de juiste onderwerpen te werken, die jij op dit
moment nodig hebt, in jouw rijden en houding op de grond als instructeur.

- Student Rider
Voor deelname zijn er de volgende mogelijkheden; de gehele dag of alleen tijdens de rijlessen ‘s middags.
Minimale deelname twee dagen, gewenst is alle vier de dagen.
Praktische informatie
Cursuslocatie:
Haverkampsweg 7 te Terwolde
Op deze dependance van de Paardenschool is een kantine en binnenbak van 20x40 aanwezig.
-

Minimaal aantal instructeurs is 8 en maximaal 12;
Inschrijven als toeschouwer is mogelijk;
Maximaal kunnen er 20 toeschouwers aanwezig zijn;
Het is gewenst om je eigen paard mee te brengen; stalling en/ of weide is aanwezig.

Marjan’s Paardenschool
IBAN: NL69ABNA0475931467
KvK Deventer 08131572

-

Je wordt verwelkomd met koffie/thee, tussendoor wordt dit ook aangeboden. Voor ontbijt,
lunch en een warme maaltijd vragen we € 10,= per dag.
Het is niet mogelijk om op de cursuslocatie te overnachten, wel zijn er de volgende mogelijkheden in
de buurt:

Minicamping "De Polmate"
http://www.campingdepolmate.nl/
Melkleenweg 4
7396 BT Terwolde
tel. 0571-290663
@ info@campingdepolmate.nl
Huize De Kaa
http://www.dekaa.nl/
Kadijk 7
7396 NJ Terwolde
tel. 0571-291582
@ info@wzwanenburg.nl

Huize De Worp
https://www.huizedeworp.nl/index.php
Worp 33
7419 AB Deventer
tel. 06-24201860
@ info@huizedeworp.nl

Kosten*
(4 dagen):
Update
Student Rider
(per dag):
Stalling incl. voer
Toeschouwer/Begeleider**
Student Rider***

€ 575,=
€ 200,= (gehele dag)
€ 25,=
€ 50,=
€ 35,= per middag of € 100,= voor 4 middagen

*

Prijzen zijn incl. BTW

**

Begeleider; komt samen met deelnemer met eigen paard

***

Deze Student Rider is alleen ’s middags aanwezig om te rijden

Inschrijven
Kan alleen via het invullen van dit onlineformulier inschrijfformulier CR update 5 - 8 oktober
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen per e-mail:
marjanspaardenschool@hotmail.com.

Algemene Voorwaarden
De aanmelding als deelnemer voor de CR Update of Student Rider wordt pas definitief na het
invullen van het inschrijfformulier en het ontvangen van de aanbetaling à € 100,=.
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, behoudt Marjan’s Paardenschool zich het recht om de
cursus te annuleren of te verzetten. Hiervan word je zo spoedig geïnformeerd en ontvang je de
aanbetaling terug.
Het resterende cursusgeld dient één maand van te voren overgemaakt te zijn op onze rekening om
zeker te zijn van deelname.
Annuleren kan zonder verdere betalingsverplichting, met uitzondering van de aanbetaling, tot één
maand voor de cursus. Mocht je binnen één maand voor aanvang van de cursus overgaan tot
annulering, dan ben je het volledige cursus bedrag verschuldigd. Iemand anders in jouw plaats
sturen is mogelijk.
Elke cursist blijft ten alle tijden aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen
tijdens verblijf en trainingen op Marjan’s Paardenschool en haar dependance. De cursist c.q. eigenaar
van het paard is ten alle tijden verantwoordelijk voor schade toegebracht aan derden en schade
toegebracht aan de accommodatie. Het paard dient W.A. verzekerd te zijn. Wij adviseren om een
ziektekostenverzekering af te sluiten. Wel ben je verantwoordelijk voor alle kosten aan en/of
veroorzaakt door het meegebrachte paard, voortvloeiend uit ziekten en blessures tijdens het verblijf
op Marjan’s Paardenschool en haar dependance.

