Betingelser for medlemskab og tilmelding til hold
Medlemskab
Du bliver medlem af foreningen, når du tilmelder dig et hold.
Træningssæson
Den ordinære sæson løber normalt fra 1. september til ca. medio april det følgende år. Herefter tilbydes
der træning på udvalgte hold i en kortere periode (sommergymnastik).
Ferier
Der er normalt ingen træning, når skolerne holder ferie, da vi i ferieperioder ikke har adgang til skolernes
sale og haller. Se mere om ferier på hjemmesiden.
Tilmelding til hold
Du har en plads på holdet, når du har tilmeldt dig holdet via hjemmesiden og foreningen har modtaget
betalingen. Tilmelding er bindende. Din tilmelding gælder kun for den pågældende sæson eller periode og
ophører automatisk, når perioden er udløbet.
Din tilmelding til ét hold giver dig ikke ret til at deltage på tilsvarende hold, som du ikke er tilmeldt, hvis du i
en uge er forhindret i at deltage på det hold, du er tilmeldt.
Venteliste
Hvis holdet er overtegnet, kan du normalt tilmelde dig ventelisten. Bliver der en plads på holdet, vil du
modtage en mail, med et link til tilmelding. Tilmelder du dig ikke inden 5 dage efter, at du har modtaget
mailen, kan pladsen blive tilbudt til en anden, og du vil blive slettet fra ventelisten.
Prøvetimer
Du kan få en prøvetime på et hold, medmindre holdet er overtegnet. Hvis du tilmelder dig holdet, og efter
en prøvetime finder ud af, at det ikke er noget for dig, skal du straks skrive til foreningen, så får du
betalingen tilbage.
Udmeldelse
Din tilmelding er bindende, og ophører automatisk ved sæsonens afslutning. Er der særlige
omstændigheder, der kan begrunde en udmeldelse, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage for
den resterende del af sæsonen fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr. En begrundet anmodning om
tilbagebetaling skal sendes til foreningen.
Aflysninger
Aflysninger kan forekomme, når lokalerne skal bruges til andre formål fx en skolens eksaminer. Kendte
aflysninger er skrevet ind i holdbeskrivelsen. Der vil ikke blive tilbudt erstatningstimer for aflysninger, der er
kendt ved tilmeldingen.

Aflysninger kan endvidere forekomme ved sygdom på hold med kun en instruktør, hvis det ikke er muligt at
finde en vikar. Der kan blive tilbudt erstatningstimer efter sæsonens afslutning.
”Fri træning” og andre rabatordninger
Voksenhold: Du bliver automatisk tilmeldt ”fri træning”, hvis du tilmelder dig hold til en samlet pris på over
et bestemt beløb (1.645 kr. i 2018) Bemærk at enkelte hold ikke er omfattet af ordningen.
Ønsker du fri træning, kan du tilmelde dig alle de hold, der er ledige på tilmeldingstidspunktet. Ønsker du
senere at blive tilmeldt flere hold, kan det kun ske, hvis der er ledige pladser.
Pensionistrabat
Der ydes pensionistrabat på 140 kr. på de fleste hold. Prisen for ”fri træning” er 1.365 kr. (2018).
Pensionistrabatten kan opnås, når medlemmet er fyldt 65 år.
Rabat til børn og unge
Der ydes 250 kr. i rabat, når ét barn bliver tilmeldt minimum to hold samtidig. Rabatten fratrækkes
”manuelt” af foreningen efter, at du har autoriseret betalingen, men inden beløbet trækkes.
Der ydes ikke søskenderabat.
Lukning af hold
Et hold kan lukkes, hvis det fx ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, eller hvis det af andre grunde ikke er
muligt at gennemføre undervisningen. Hvis et hold lukkes, vil du få kontingentet tilbagebetalt for den
resterende del af sæsonen. Har du ”fri træning”, vil du kun få tilbagebetaling, hvis lukning af holdet
medfører, at din samlede pris kommer under prisen for ”fri træning”. Du vil altså blive stillet som om, du
ikke havde været tilmeldt det lukkede hold.
Nyhedsbrev
Hvis du tilmelder dig nyhedsbrev, får du besked, når vi åbner for en ny sæson eller for ekstra træning
(sommergymnastik). Du kan også få besked om arrangementer som fx juletræsfest og opvisning. Din
tilmelding til nyhedsbrev ophører efter et år.
Det er p.t. kun muligt at blive tilmeldt nyhedsbrev i forbindelse med tilmelding til et hold/indmeldelse i
foreningen.
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