Ansökningsblankett för Nivå I Centered Riding®, Inc. Instruktörer
(LEV. I - SWEDISH)

VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT!!
DEN HÄR INFORMATIONEN KOMMER ATT ANVÄNDAS I TRÄNARKATALOGEN OCH PÅ HEMSIDAN
Förnamn: __________________________________Efternamn:_________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________________________________________
Postnummer och Ort: ___________________________________________________Land__________________________
_

Telefon (inkl. landsnummer)______________________________________Fax____________________________________
E-post _____________________________________________ Mobile (inkl.landsnummer) ____________________________
Hemsida:___________________________________________________________________________________________
Jag har läst, förstått och arbetar efter Centered Ridings ”Policies and Procedures” och ”Code of Conduct” för
instruktörer ____________________________________________________ __________________________________
Signatur

Datum

Datum för kursavslutning: _________________________ Kursort:_______________________________________________
Kursledare:__________________________________________

______________________________________________

[ ] Kolla om Du är CR Ridmedlem och betalat medlemsavgift för 2018

Signatur kursledare

Discipliner (på den nivå där Du undervisar)

Dressyr_______Lätt klass _________Medelsvår klass ___________Svår klass
Banhoppning ___________Lätt klass __________ Medelsvår klass ___________Svår klass
Fälttävlan __________Lätt klass __________Medelsvår klass ___________Svår klass
Distansridning __________Lätt klass __________Medelsvår klass ____________Svår klass
Western: _____ Equitation _____ Trail _____ Reining _____ Pleasure
Islandsridning _________Lätt klass __________Medelsvår klass ___________Svår klass
Körning __________Lätt klass __________Medelsvår klass ____________Svår klass
Terapeutisk ridning __________Lätt klass ___________Medelsvår klass __________Svår klass
Annat: (Vänligen beskriv vilken typ av ridning och vilken nivå Du undervisar på)_____________________________
__________________________________________________________________________________________________
Certifikat tagna I tex: NH, Alexanderarbete etc___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT: Medlemsavgiften inkluderar en elektronisk kopia av CR:s kvartalstidning. Om en tryckt,
pappersversion önskas, vänligen lägg till betalningen enl. tabellen nedan. Först efter betalning erhålls certifikat och den
orange aktivitetsboken.






Instruktörskursen avslutas mellan 1 jan-30 juni - $95 (avgift $70 2018 plus $25 engångskostnad för administration)
Instruktörskursen avslutas mellan 1 juli-31 aug -$130 ($35 2018 avgift+ $70 2019 + $25 engångskostn. admin)
Instruktörskursen avslutas mellan 1 sept-31 dec $95 ($70 för 2019 medl.avg plus $25 engångskostn.admin.)
Jag önskar en tryckt papperskopia av CR:s kvartalstidning $20
Jag önskar en tryckt Instruktörskatalog $20
Totalt$......................Notera: omDu är CR ridmedlemoch betalt medlemsavgift för 2018, dra av $15 från Din totala betalning
Kreditkortsnummer: _______________________________________________________ Exp. datum: __________________________
Betalning av medlemsavgiften ger Dig rätt till (efter genomförd instruktörsutbildning) att bli listad som Nivå I instructor I nästa nummer av CR
Instruktörskatalog och på CR Hemsida, att rösta I CR-valen, att medverka vid årsmötena I CR och att prenumerera på CR News.

CR Course Clinician: please submit all forms and monies from all participating instructors to the CR office within 10 days of completion of
part 2 of Inst. Course:

Centered Riding®, Inc., 1 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

