Voorwaarden JSP Noord-Holland 2022/2023
Voor deelname aan het JSP ben je verplicht om minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Algemeen
•

Je bent deelnemer aan het JSP programma van de Regio Noord-Holland

•

Deelname aan het JSP en aan alle activiteiten en bijeenkomsten gebeurt altijd op eigen risico.

•

Het bestuur van de Regio Noord-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade ontstaan aan de deelnemer en/of de begeleiders en/of het paard/pony en/of
materieel gedurende de deelname aan activiteiten van het JSP noch daarna noch daarvoor.

•

Wij verwachten van de door het JSP geselecteerde deelnemer dat hij of zij met een goed
verzorgde pony/paard en goed verzorgd en onderhouden harnachement, met cap en
laarzen/chaps tijdens de trainingen verschijnt. Het geheel moet schoon en netjes zijn. Het
dragen van bodyprotector bij het springen is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

•

De deelnemer draagt er zelf zorg voor om voldoende WA-verzekerd te zijn.

•

Door hun kind, jonger dan 18 jaar deel te laten nemen aan het JSP, geven de ouders aan dat
zij alle genoemde voorwaarden hebben gelezen en begrepen en hiermee in te stemmen.

•

Tijdens de duur van het JSP worden van alle deelnemers mogelijk foto’s en filmopnames
gemaakt voor verslaglegging van evenementen en successen en voor gebruik ter promotie
op onze social media en andere communicatiekanalen.
Rij technisch

•

Je moet als combinatie een startpas van de KNHS kunnen tonen.

•

Je mag bij het JSP op een pony blijven rijden tot maximaal het kalenderjaar dat je 18 jaar
wordt. Bij de paarden tot maximaal het kalenderjaar dat je 22 wordt.

•

Je mag tijdens een JSP-seizoen alleen bij hoge uitzondering van paard of pony wisselen. Je
hebt je namelijk als combinatie geselecteerd en niet als persoon. Dit gaat te allen tijde pas na
overleg met de instructie en toestemming van het regiobestuur.

•

Je paard of pony moet uiteraard goed gezond, vlot, regelmatig en volledig voor zijn taak in de
training opgewassen zijn. Als dit naar de mening van de instructeur niet 100% het geval is,
dan is de instructeur gerechtigd om de combinatie uit de training te verwijderen.

•

Wij verwachten van ruiters dat zij zich correct gedragen naar de instructie en van de
ouders/begeleiders dat ook zij zich tijdens de lessen van het JSP correct gedragen en zich niet
met de wijze van lesgeven bemoeien. Mochten ruiters, ouders/begeleiders naar oordeel van
de instructie zich niet correct (blijven) opstellen, behoudt de Regio Noord-Holland zich het
recht voor de betreffende combinatie uit de les te verwijderen.

Financieel
•

Je bent deelnemer aan het JSP voor de duur van één seizoen. De deelnemersbijdrage voor
een seizoen JSP is € 245,00 dit is incl. een bijdrage voor extra activiteiten. Men dient dit
bedrag voorafgaand aan de eerste les over te maken via de webshop / ideal:
https://shop.knhsnoordholland.nl . Hiervoor mag de deelnemer onder meer verwachten:
•

12 trainingen met maximaal 4 ruiters in een rijles,

•

gediplomeerde en ervaren instructeurs met kwalificaties die voldoen
aan de eisen van het JSP.

•

Gecertificeerde accommodaties waar de lessen plaats vinden.

•

de organisatie van extra activiteiten.

Het is niet mogelijk om je af te melden voor het JSP nadat je bent geselecteerd. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het regio bestuur worden afgemeld en vindt er op basis
van individuele bepaling een eventuele restitutie van (een deel van) het lesgeld plaats.

Namens de KNHS Regio Noord-Holland,

