Informatieblad Ruiterkamp 2020
Locatie
Locatie
Adres
Datum

Kampeerboerderij Peppelenburg
Apeldoornseweg 186, 6731 SC Otterlo
4 juli 2020 t/m 11 juli 2020

Kosten
De kosten voor het ruiterkamp zijn € 425,00. Hierbij zit in begrepen alle kosten voor het
verblijf, de overnachting, de maaltijden, het gebruik van pony of paard, de begeleiding en
deelname aan spelletjes. Niet inbegrepen zijn zakgeld voor snoep, souvenirs, ansichtkaarten,
telefoonkosten enz.
Pensionpaard
Als je mee gaat met een eigen paard, zijn er meerdere manieren om je paard te vervoeren.
Optie 1
eigen vervoer, eigen box op kampeerboerderij
Optie 2
vervoer met MPC, verblijf op weiland
Optie 3
vervoer met MPC, eigen box op kampeerboerderij *tegen extra betaling mogelijk*
Betaling
U dient een aanbetaling te betalen van € 175,00. Pas na ontvangst van de aanbetaling is
deelname definitief. Wij verzoeken u vriendelijk het resterende bedrag van € 250,00, voor 20
juni 2020 over te maken. Dit kunt u doen naar Postgironummer: NL55 INGB 0004 9333 23
t.n.v. Meers Paarden Centrum in Nieuw Vennep.
Brengen
Alle deelnemers zijn op 4 juli 2020 vanaf 16.30 uur van harte welkom op de kampeerboederij
in Otterlo.
Gezondheidsverklaring
Voor het ruiterkamp moeten wij in bezit zijn van een gezondheidsverklaring van uw kind. U
kunt de gezondheidsverklaring vinden op het aanmeldformulier. Het formulier kunt u
inleveren bij de balie.
Wat moeten we zelf meenemen?
• Slaapzak of lakens en sloop + kussen
• Paardrijkleding en poetsspullen
• Gewone kleding en toiletspullen
• Zwemspullen
• Zaklantaarn
• Bestek, bord, beker
• Thee en handdoek
• Halster, halstertouw en poetsspullen
• Tip: zet overal je naam op
• En neem natuurlijk een goed humeur mee!
Ophalen
Op zaterdag 11 juli 2020 kunt u om 10:00 uur uw kind weer ophalen en vermoeid maar
hopelijk voldaan mee naar huis nemen. We hopen dat de kinderen er net zoveel zin in
hebben als wij. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, kunt u altijd bij de balie
terecht.

