Inschrijfformulier Snowplanet vrijdag
28 September 2018 17:30-19:00
We mogen de piste betreden om 18.00, de honden mogen een heel uur lang rond rennen en
spelen in de sneeuw. Deze sneeuw is veilig om te eten en wordt na ons bezoek ververst. De
kosten zijn 15,50 euro per persoon en dan staat er rond 19.00 eten voor ons klaar. Dit zal zijn
in de restaurant van Snowplanet, waar de honden kunnen uitrusten met een bakje water.













Let op:
Als uw hond onacceptabel gedrag vertoont, dient u helaas met uw hond de piste te verlaten.
Geen speelgoed meenemen voor de hond in de sneeuw.
Zorg dat je warm aangekleed bent (handschoenen) Op de piste van Snowplanet is het
-5graden en in het restaurant weer warm, dus trek iets aan wat ook weer makkelijk uit kan.
Bij binnenkomst ontvangt u hoesjes voor over de schoenen.
Neem genoeg zakjes mee voor de hondenpoep. Op de piste staan prullenbakken.
Op de piste zijn ook mensen van Snowplanet aanwezig. U wordt vriendelijk verzocht niet op
de opgebouwde schansen te gaan staan.
Vlak voor einde van het speeluurtje zullen we gezamenlijk met een groepje van boven de
piste naar beneden lopen om onze "troep" op te ruimen. We willen de piste zo schoon
mogelijk achterlaten, zodat we een ander jaar weer welkom zijn en de volgende groep gelijk
in witte sneeuw kan beginnen!
Om 19.00 verlaten wij de inmiddels schone piste en lijnen we onze honden aan.
Houd de hond dicht bij u. De volgende groep staat al klaar. En geef elkaar genoeg ruimte.
Na het spelen vind de hond het heerlijk om droge voetjes te krijgen, dus neem een
handdoek voor uw Sam mee.
Als u uw hond wilt belonen, neem dan kleine brokjes/snoepjes mee. En bewaar dat grote
kauwbot nog even voor thuis i.v.m. de andere Sammen.
U bent uiteraard verantwoordelijk voor eventuele schade uw hond veroorzaakt.
Aantal personen

×€15,50=

Aantal honden
Naam
Telefoon

06-

WA-verzekerd

ja/nee

De betaling dient Contact meegenomen te worden op de 28 september.
Dit formulier ingevuld terugmailen naar rivka.koops@hotmail.com

