KONTRAKT og SØKNADSSKJEMA for STALLPLASS
Kontrakten gjelder for elever (kalt leietaker) som leier stallplass ved Øya vgs.

LEIETAKERS ANSVAR OG PLIKTER
 Stalleia er på 3000 kr pr mnd i skoleåret 2016-2017. Stalleia forfaller til betaling den 20. i hver mnd.


Forsikring, hovpleie/skoing og eventuelle veterinærbehandlinger er leietaker sitt ansvar.



Hesten skal være vaksinert etter gjeldende regelverk og ha påkrevd hestepass ved ankomst. Pass vises
fram ved oppmøte. Ormekur skal også være gitt dagen før ankomst.



Elevene/leietaker går stallturnus i grupper og har ansvaret for stallen (foringer og inn/utslipp) når
internat er åpent. Ved stengt internat/ferier blir det leid inn hjelp som tar alt stell med hestene. Hesten
vil bli håndtert av mange ulike elever med ulikt kunnskapsnivå, så hesten må være temt og håndterbar.



Leietaker binder seg til stallturnus en termin av gangen. Det innebærer at om du flytter hesten din ut fra
stallen på Øya vgs, må du likevel ha stallturnus ut inneværende termin. Du må også betale leie ut
oppsigelsestiden.



Leietaker har selv ansvar for stell og forsvarlig bruk av hesten. Leietaker har også ansvar for at
forskriftene for hestevelferd og stallens egne regler blir overholdt.



Leietaker må bo på skolens internat, ha hybel i nærheten eller ha sertifikat for bil. Ved helgeturnus er
det mulig å sove på internatet, dersom dette søkes om i god tid på forhånd.



Hesten står her på leietakers eget ansvar. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for andre personer eller
andre hesters handlinger.



Leietaker plikter selv å se til at boks, luftegård og andre fasiliteter er forsvarlig satt opp. Eventuelle
mangler må varsles stallansvarlig.



Skolen har etter avtale mulighet til å bruke hestene i undervisningsøyemed. Dette kompenseres ikke,
men er tatt hensyn til i fastsatt stalleie.



Når elever bruker sine egne hester og utstyr i undervisningen, er dette på eget ansvar.

SKOLENS ANSVAR OG PLIKTER
 Stalleie inkluderer strø (3 trillebårer hver uke), ensilage (maks 12 kg), kraftfor (maks 4 liter)
(Felleskjøpets standard-komplett för og pelletert havre), vitamin og salt. Dersom det skulle bli aktuelt
med fôring av høy vil det settes en maks grense på 10 kg.
Hestene blir fôret 4 ganger daglig. Fôrplan blir satt opp i samarbeid med stallmester. Hestene går ute på
dagtid, 2-5 hester i hver luftegård.


Skolen har ansvar for:
- at fôr og strø er tilgjengelig
- at innredning og uteareal er i stand
- oppsett av turnuslister
- overordnet oppsyn med hestene og stallen



Vi har jevnlige stallmøter, samt informasjonstavle og bok, der vi gir hverandre opplysninger og
beskjeder. Stallansvarlig er å treffe hver dag i skoletiden og eventuelt per telefon på kveldstid.

LEIESATSER
 Leie dekker stallplass gjennom skoleåret inkludert fullt pass ved stengt internat/ferier.
 Hest og eier/leietaker har 1 mnd. prøvetid.
 Begge parter har 1 mnd. gjensidig skriftlig oppsigelse fra den 1.
REAKSJONER VED KONTRAKTSBRUDD
 Eleven har plikt til å følge regler for stall og uteareal og delta på turnusen
 Kontraktsbrudd kan føre til oppsigelse.
Jeg er kjent med stallreglene og betingelsene ovenfor, og ønsker
å ha med meg hest til Øya vgs skoleåret ___________
1.september begynner stalleien å løpe, uavhengig av ankomst etter dette. Dersom du ikke ønsker plassen likevel
gjelder vanlige regler for oppsigelse. (Dette gjelder ikke om du søker stallplass midt i skoleåret)
OM
HESTEN

Rase og kjønn:

Fødselsdato:

Andre opplysninger:

OM
DEG

E-post adresse:
Mobilnr:
Postadresse:
Klasse som du søker:
Fordypning/fagprofil:

Underskriften din gjelder som en bekreftelse på at du ønsker stallplassen, og har lest og godtatt
kontrakten og stallreglene.
___________________________
Leietaker
________________________________
Foresatte hvis leietaker er under 18 år

___________________________________
Øya vgs

