Welkom bij Het Land van Bartje!
Namens al onze medewerkers heten wij u van harte welkom op ons mooie park. Wij hopen dat u kunt
genieten van een onvergetelijk verblijf.
Leuk dat jullie mee gaan doen aan onze ponyrijles! Wij doen er alles aan om voor u en voor ons een veilige
omgeving te creëren waar u kunt genieten van een heerlijke vakantie! Helpt u mee?

De betaling dient voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.
Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven
en niet deel te nemen aan de activiteit.
1. Wij vragen u maximaal 5 minuten voor aanvang van de ponyrijles op de Ponyranch aanwezig te zijn. De
ponyranch bevindt zich bij Paviljoen de Swieber.
2. Bij aankomst is er mogelijkheid uw handen te desinfecteren. De volwassenen kunnen gebruik maken
van de aangeboden handschoentjes.
3. De deelnemer pakt een cap en teugels. Indien mogelijk bent u van te voren op de hoogte welke maat
cap nodig is.
4. Bij de ponyranch zal een medewerker u toegang geven tot de rijbak. Voorafgaand kunt u wachten
rondom de rijbak, denkt hierbij aan de 1,5 meter afstand tot volwassenen.
5. De medewerker in de rijbak zal u duidelijke instructies geven over het opstappen en begeleiden van
de pony. De begeleiding van de pony dient te worden gedaan door een volwassen (18+) gezinslid uit
hetzelfde huishouden.
6. Bij afronding van de les zal de medewerker duidelijke instructies geven over het afstappen en verlaten
van de rijbak. Volg deze instructies op voor u eigen veiligheid en die van de medewerkers.
7. Bij vertrek is er de mogelijkheid handen te desinfecteren bij de desinfectieplaats bij de uitgang.
8. Wij vragen u het terrein na afloop van de activiteit te verlaten.
Willen jullie de pony’s toch nog even zien? Ga dan naar het weiland bij de ingang van het park! Dagelijks staan
daar een aantal pony’s om jullie te verwelkomen en te begroeten!*
*Het weiland niet betreden

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze receptie: 0599-236162
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Het Land van Bartje

