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Kedves Szülök! Kedves Gyerekek! 

Beosztás 

A lovak és lovasok beosztása sok mindentől függ. Az, hogy ki melyik lovon fog ülni csak a helyszínen 

derül ki, ezért kérjük mindenki szíves rugalmasságát ezen a területen. A lovak beosztása: a lovak és a 

lovaglási rend mindenkori napi helyzetétől függ. 

Lemondás 

A lovas foglalkozások lemondási rendje az alábbiak szerint módosul az egyesületben: 

Lovas edzés lemondása – 24 órával a foglalkozás kezdete előtt 

Lovas tábori részvétel lemondása – egy héttel a tábor kezdete előtt. 

A határidő eltelte utáni lemondás esetén az óra megtartott alkalomnak minősül és a bérletes alkalmakból 

levonásra kerül. Lovas tábor határidőn túli lemondása esetén az előleg összege egyesületi támogatói 

befizetésnek minősül. Azt visszaadni nincs módunkban. Kérjük, hogy a lemondási határidőre mindenki 

figyeljen! Továbbá kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el a működési szabályzatot és a házirendet 

az egyesület weboldalán.   fehertaltos.hu 

Utalás és számla 

Januártól utalással is lehet fizetni az egyesület bankszámla számára. 

Számlaszám: 65700048-11150219  

Előre jelzett igény szerint az egyesületnek elektronikus számlázásra van lehetősége. 

Tagság 

Örömmel várjuk a lószerető támogatók tagságát egyesületünkbe. Az éves tagdíjjal a lovakat és a velük 

kapcsolatos kiadásokat fogjátok támogatni. Az egyesület nagy összegű pénzt költ a lovak tartására, 

etetésére, patkolására, a havi vitamin adagra, a táplálék-kiegészítőkre, gyógynövényekre és az állatorvosi 

kezelésekre. További terveimben szerepel, hogy a lovak hátát védő zselés alátéteket lecserélem egy 

modern technológiával gyártott nyeregemelőre, (72.000 Ft/db) aminek minden ló és lovas örülni fog, 

illetve hogy új rudakat vásárlunk és így sokkal több ügyességi feladatot tudunk gyakorolni a gyerekekkel.  

Szeretném még a mosdó felújítását is megvalósítani a táborok kezdetéig. 

Az Egyesület támogatói tagságának feltétele az éves támogatói díj (min 10.000 Ft) befizetése és a 

támogatói adatlap aláírása. 

Kedvezmény 

A Fehér Táltos Lovas Egyesület, tagjai részére a folyó év végéig kedvezményesen biztosítja a lovas 

foglalkozásokon való részvételi lehetőséget és díjmentes lehetőséget ad, a délelőtti elméleti oktatáson való 

részvételre, a honlapon feltüntetett időpontok egyikében. 
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