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I 2020 er selve kontingentet 500,00,- kr.
Ud over selve medlemskontingentet skal alle ryttere betale 42 kr. pr måned (40 kr. x 12 mdr. =
504,00 kr.) dette er for at benytte klubbens faciliteter: ridehal, udendørs baner, cafeteria og
rytterstue osv.
Disse penge går til at vedligeholde vores skønne faciliteter.
Facilitetsbetaling betales forholdsmæssigt for de resterende måneder i året. Kontingentet er 500,00
kr. pr år. Starter du efter 01.07. 2020, er kontingentet på kr 250,00
Såfremt rytteren stopper inden årets udgang tilbagebetales det resterende beløb for kontingentet og
facilitetsbetaling ikke. Udmeldelse skal meddeles kassereren (e-mail nedenstående).
Dette bedes indbetalt til konto:

Reg. Nr.: 7171

Konto Nr.: 0001263385

Husk at angive rytters navn
i referencen.
Hvis der ikke påføres rytters navn i
reference – kan vi ikke registrere
indbetalingen og vil medføre endnu en
opkrævning som er pålagt rykkergebyr
på kr. 50,00

VED INDMELDELSE FORVENTES DER
AT DU/I SOM MIN. DELTAGER I 1
ARBEJDSWEEKEND/STÆVNEWEEKEND OM ÅRET

Start måned

Kontingent

Facilitet

I alt Kr.

Januar

500,00

504,00

1004,00

Februar

500,00

462,00

962,00

Marts

500,00

420,00

920,00

April

500,00

378,00

878,00

Maj

500,00

336,00

836,00

Juni

500,00

294,00

794,00

Juli

250,00

252,00

502,00

August

250,00

210,00

460,00

September

250,00

168,00

418,00

Oktober

250,00

126,00

376,00

November

250,00

84,00

334,00

December

100,00

42,00

142,00

--------------------------------------------------Rytter navn
Adresse
Post nr./by
Fødselsår
Telefon nr.
Mailadresse
Indmeldt pr.
Ovenstående oplysninger sendes til kassereren på mail: kasserer@lindegaardensrideklub.dk
Har du spørgsmål kan du kontakte kassereren: Tina V. Bay
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Grundet de nye GDPR regler, skal vi bede om jeres underskrift på nedenstående. Efterfølgende sendes det
(eller billede) til kasserer@lindegaardensrideklub.dk eller afleveres til Inge

SAMTYKKEERKLÆRING – PERSONOPLYSNINGER
Lindegårdens rideklub ønsker at indsamle, opbevare og anvende personoplysninger på foreningens
medlemmer. Personoplysningerne omfatter
Navn, Adresse, Kontakt info (telefon / mail), fødselsår samt ind- og udmeldelsesdatoer
og vil blive anvendt til at tage kontakt til medlemmer, lave regnskab (ind- og udmeldelsesdatoer) og
til at søge om tilskud (fødselsår) ved kommunen samt oplyse antal medlemmer ved Dansk
rideforbund.
Foreningen vil ikke uden yderligere samtykke offentliggøre disse personoplysninger eller
videregive disse til tredjepart. Lindegårdens rideklub skal gøre dig opmærksom på, at du altid kan
tilbagekalde dit samtykke skriftligt. De oplysninger som samtykket vedrører vil herefter blive
slettet.
Jeg, ____________________________, giver hermed tilladelse til at foreningen må indsamle,
opbevare og anvende ovennævnte personoplysninger om mig, jfr. ovenstående.
Dato:

Underskrift:

(forældre eller værge underskriver for medlemmer under 18 år_____________________________
SAMTYKKEERKLÆRING – BILLEDER
Lindegårdens rideklub ønsker at offentliggøre billeder af foreningens medlemmer. Billederne kan
være taget til egne arrangementer eller til andre arrangementer, hvor foreningen deltager. Billederne
kan offentliggøres på foreningens hjemmeside, foreningens side eller profiler på sociale medier
(Facebook, Instagram, Snapchat m.m.), i foreningens trykte materialer eller i elektroniske
udgivelser (nyhedsbrev, infomateriale m.m.).
Foreningen kan tage situationsbilleder eller portrætbilleder. I situationsbilleder er der ikke
enkeltpersoner, der er i fokus. I portrætbilleder er det en til flere enkeltpersoner, der er i fokus. Til
begge type billeder ønsker vi dit samtykke til at måtte offentliggøre billedet. Lindegårdens skal gøre
dig opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde dit samtykke skriftligt. De billeder som samtykket
vedrører vil herefter blive slettet.
Ja, jeg, ____________________________________, giver hermed tilladelse til at foreningen
må offentliggøre billeder af mig, jfr. ovenstående.
Nej, jeg, ___________________________________, giver ikke tilladelse til at foreningen må
offentliggøre billeder af mig, jfr. ovenstående.
Dato:

Underskrift:

(forældre eller værge underskriver for medlemmer under 18 år)

