Art of Dressage Oy
Hinnasto

Kaikki hinnat sis. Alv.
6/2022

Täysihoito*
kk
850,00 €
* vain yhdistettynä johonkin valmennuspakettiin
sis. karsina, puupellettikuivitus, karsinanpuhdistus 1-2 kertaa päivässä, korsirehuruokinta 4 kertaa
päivässä (kuivaheinä 2 kg ja esikuivattu säilöheinä 10 kg saakka), kaura 2 - 3 kertaa, kivennäiset +
omistajan omat lisärehut kerran päivässä, tarhaus 4-10 tunnin vuoroissa, tarvittava loimitus tarhaan
Tallin tarjoaa myös muita väkirehuja eri maksua vastaan, samoin eri heinälaatuja. Kysy!
Valmennuspaketit
Paketti 1
Paketti 2
Paketti 3
Paketti 4

4 sessiota*
8 sessiota*
12 sessiota*
16 sessiota*

à 29,00 €
à 28,00 €
à 27,00 €
à 26,00 €

kk
kk
kk
kk

116,00 €
224,00 €
324,00 €
416,00 €

*Sessio on joko ratsastustunti, ratsutus tai ohjasajotreeni, kestoltaan 30 minuuttia. Kaikki paketit on
käytettävissä saman talouden yhdelle tai useammalle hevoselle sekä saman hevosen useammalle
ratsastajalle (yhdellä laskulla).
Talous-/hevoskohtaiset valmennuspaketit laskutetaan etukäteen joka kuukauden alussa. Tunnit on
ratsastettava annetun kalenterikuukauden aikana. Mikäli ratsastaja tai hevonen sairastuu ja on estynyt
käyttämään tuntinsa, voidaan käyttämättömät tunnit hyvittää seuraavan kuun laskutuksessa / ratsastaa
myöhemmin ratsukon/hevosen ollessa kykenevä harjoittelemaan. Sessiot on myös käytettävissä
hevosen hoitoon tai kuntoutukseen.
Lisäpalvelut
Maneesin käyttömaksu (ulkopuolinen ratsastaja)
kerta
Klippaus (työ ja laitevuokra)
kerta
Muut palvelut
(eläinlääkärin/kengittäjän/tms. avustaminen, hevosen valmistelu kilpailuihin... etc.)
Videonauhoitus (Move 'N See Pixio System)
1 sessio
USB-muistitikku videoille (2 GB)
kpl
Hinnasto yksittäisille sessioille
Yksityistunti
Yksityistunti
Ratsutus (hevonen valmiiksi kuntoonlaitettuna)
Ratsutus (huoltotoimineen)
Palvelut yksityisratsastajille muilla talleilla (alle 20 km säteellä)
Yksityistunti
Yksityistunti
Paritunti / ratsastaja
Ratsutus (hevonen valmiina ja sovitusti lämmiteltynä)
Ratsutus (huoltotoimineen)

10,00 €
70,00 €
20,00 € / h
5,00 €
6,00 €

45 min.
30 min.
kerta
kerta

45,00 €
30,00 €
30,00 €
40,00 €

45 min.
30 min.
60 min.

60 €
40 €
40 €
40 €
60 €

Muilla talleilla tapahtuvat tunnit edellyttävät useampia peräkkäisiä tunteja. Kysy erikseen tarjous
yksittäisille yksityistunneille (kera matkakulukorvauksen).
Yksityistunti voi tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: kouluratsastus- tai
esteratsastusvalmennusta, ohjasajo-/juoksutusopetusta, käsittelykoulutusta.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

