
          Barnkalas

Detta event bokas först i samråd med Ulrika på Halmstad Travskola ulrika.anders-
son@halmstad.travsport.se och betalas som bekräftelse. Betalningen skall vara oss 
tillhanda senast 3 arbetsdagar innan eventet annars annulleras bokning.

Skriv ut inbjudningskort  Här  

Ett barnkalas på HalmstadTravet innefattar först en rolig körstund anpassad till tidi-
gare hästvana tillsammans med våra ledare på vår körplan och sedan fikar ni eller 
äter lunch som ni själva tagit med er i vårt lunchrum, eller utomhus om vädret tillåter.
Man tar med sig egna pappersmuggar, tallrikar och bestick.

Priset är inklusive moms och försäkring 250:- /deltagare
Minst 6 barn och högst 12 barn.

Hästaktiviteten pågår ca 2 timmar, därefter fikar ni. Barnkalasen har vi på lördagar 
och söndagar. 

Praktisk information: Vi möts i Travskolans stall, vilket innebär stall nr 15 inne på stallbacken. 
Om ni kommer med bil, vänligen parkera utanför stallbacken på 
parkeringen. Ni behöver endast klä er efter väderlek och ha på er oömma skor. 
Resterande utrustning såsom hjälm och annan nödvändig säkerhetsutrustning står vi för.

Avbokningsregler för samtliga event på Halmstad Travskola vid köp via Travskola.se
  1. Anmälan är bindande för eventet när betalningen är genomförd.
  2. Halmstad Travskola återbetalar ej eventuella avhopp.
  3. Samtycke till fotografering och filmning - Samtycke innebär att bilder och filmer 
kan publiceras på deltagare på internet och i trycksaker för att användas i informa-
tions- och utbildningsmaterial under obestämd tid.

För frågor kontakta ulrika.andersson@halmstad.travsport.se 
eller tel: 0730- 26 71 81.

Travskola



                        

Välkommen till

på Hästkalas

För

________________________________________________________

Dagen den__________________________________________________________________ 

Klockan____________________________Till______________________________________ 

Telefon_____________________________________________________________________ 

Svar senast__________________________________________________________________ 

Till ________________________________________________________________________

Hämtning och lämning sker på HalmstadTravets Travskola (stall 15) 
Adress: Halmstad Travskola (stall 15) Nordalavägen 10, Halmstad

Om ni kommer med bil, vänligen parkera vid Veterinärkliniken strax utanför stallgrindarna.
Bra att ha oömma kläder samt kläder efter väder. 

Bra också om ni har med egna handskar (fingervantar).

Halmstad  Travskola har säkerhetsutrustning som 
hjälm, säkerhetsväst och glasögon att låna. 
Samtliga deltagare är försäkrade under eventet.

Obs: Vid deltagande ger man sitt samtycke till foto-
grafering och filmning. 
Samtycke innebär att bilder och filmer kan 
publiceras på deltagare på internet och i tryck-
saker för att användas i informations- och 
utbildningsmaterial samt marknadsföringsmaterial 
av travsporten och/eller travskoleverksamheten 
under obestämd tid.                                                                                    

Välkommen
            

Travskola


