Bijlage
Maatregelen die gelden bij een bezoek aan Manege Voorst
-

-

-

Gezondheidsklachten? Meld je af en blijf thuis
1,5 meter afstand houden (minder streng voor kinderen t/m 12 jaar, maar wel
wenselijk)
Van kinderen t/m 12 jaar mag er één ouder mee het terrein op, de ouder kan op het
terrein plaatsnemen op een stoel of bank. (niet in de kantine, niet bij de rijbaan en
tijdens de les niet in de stal)
Ruiters va 13 jaar worden ½ uur voor de rijles op de parkeerplaats afgezet en ½ uur na
de rijles opgehaald, ouders mogen het terrein niet op. Er kan wel gewandeld worden in
de buurt
Er kan voorlopig geen gebruik gemaakt worden van het toilet
Vaak handen wassen, dit kan bij aankomst in de hal (water met zeep of alcohol)

Let op: handschoenen verplicht!
Wat wordt er van je verwacht als je komt paardrijden?
1. De instructeur vangt je beneden op (kantine is gesloten) en laat weten op welk paard je
rijdt en in welke rijbaan
2. Je maakt je handen schoon, trekt handschoenen aan en gaat naar de stal
3. Je (en éen ouder bij kinderen t/m 12) poetst en zadelt het paard in zijn stal, alle spullen
liggen daar al klaar
4. De instructeur roept elke combinatie naar de rijbaan, je wacht in de stal tot je aan de
beurt bent
5. De instructeur (of ouder) helpt je op het paard, als iedereen zit start de les
6. Na de les zegt de instructeur volgens welke route je naar stal mag, daar zadel je af en
poets je na. Je laat de spullen weer netjes bij de stal achter
7. Je gaat rechtstreeks naar de auto, als deze er nog niet is, wacht je bij de stal

We hopen op ieders begrip, deze maatregelen zijn er niet voor niets en zullen streng worden
gehandhaafd.
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