Formulier voor Level I Centered Riding® Inc. Instructor

(Level I – Dutch)

S.v.p. duidelijk leesbaar met blokletters invullen!
Deze informatie wordt gebruikt voor de directory en de website
Voornaam: __________________________________ Achternaam _____________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________
Woonplaats: (inclusief postcode als deze vóór je woonplaats staat

________________________ Provincie.__________________

Postcode: _________________ (alleen invullen als deze ná je woonplaats hoort) Land: ____________________________________
Telefoon: (Inclusief land code) ____________________________________ Fax _____________________________________
E-mail ___________________________________________ Mobielnr.: (Inclusief Land code) __________________________
Website: __________________________________________________________________________________________
Ik heb het Centered Riding Beleid, de Procedures en de Gedragscode voor Centered Riding Instructeurs gelezen en
begrepen en houdt me hieraan____________________________________________________ ___________________
(handtekening)
(datum)
Datum dat CR Instructeurstraining is afgerond: ____________ Trainingslocatie: ____________________________________
Level IV instructeur: ______________________________________

______________________________________
Handtekening clinician
[ ] Controleer hier als je lid bent van Centered Riding en je ruiter lidmaatschap voor 2018 hebt voldaan
Disciplines (Indicatie van het niveau waar je les in geeft)

Dressuur ____ B _____L__ ___ M ______Z ______hoger niveau
Eventing _______
Western: _____ Plessure _____ Trail _____ Reining _____Cutting _____ Games _____ Roping
Endurance _____
Aangespannen: ____ __
Therapeutisch: ____ __ kinderen _______ volwassenen
Certificaten of diploma’s in rijden, horsemanship, didactiek of bodywork:____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Betaling van je lidmaatschap.
De contributie is inclusief een electronisch copie van het kwartaal nieuwsblad. Indien een gedrukt exemplaar gewenst is moet er een extra
bedrag betaald worden. (zie onder) Je certificaat en het Oranje boekje worden verstrekt nadat de betaling ontvangen is.
 de instructeurstraining die eindigt tussen 1 januari en 30 juni $95 ($70 lidmaatschap + $25 eenmalige administratie kosten)
 instructeurstraining die eindigt tussen 1 juli en 31 aug. $130 ($35 voor 2018 lidmaatschap +$70 lidmaatschap 2019 +$25
administratie kosten)
 instructeurstraining die eindigt tussen 1 sept. en 31 dec. $95 ($70 lidmaatschap 2019 + $25 voor administratie kosten)
 Ik wens het gedrukte kwartaal blad te ontvangen - $20
 Ik wens een gedrukte instructeurs database te ontvangen. $20
 Totaal bedrag wat is overgemaakt $___________ (Indien je een Center Riding ruiter lidmaatschap voro 2018 hebt voldaan
verminder dan dit totaal met $ 15,--)

Credit Card Number (alleen mogelijk met MC/Visa ) _______________________________________________vervaldatum: _______
Het betalen van de CR instructeur contributie geeft je het recht (bij succesvol volbrengen van de CR Instructeurstraining) om genoemd te
worden als een Centered Riding Level 1 Instructeur in de eerstvolgende Cr Instructeur Database en op de CR website, te stemmen bij de
CR verkiezingen, de jaarlijkse algemene CR bijeenkomst bij te wonen en je in te schrijven voor het electronische Centered Riding Kwartaal
Nieuws.
CR Course Clinician: please submit all completed forms and moneys from all Participating Instructors to the CR Office within
10 days of completion of Part 2 of the CR Instructor Course. Mail to:

Centered Riding®, Inc., One Regency Drive, Post Office Box 30, Bloomfield, CT 06002
Phone: 860-243-9501 / Fax: 860-286-0787 / Email: Office@CenteredRiding.org / Website: www.CenteredRiding.org
(Rev March 2018)

