Handelsbetingelser GIF-Gymnastik, Gladsaxe
Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen ved budgetlægning for den kommende sæson.
Nedskrivning af kontingent
Efter sæsonstart nedskrives kontingentet 20% pr 1.11. og igen med 40% pr. 1.1. Herefter
nedskrives kontingentet ikke yderligere.
Aflysninger og ændringer
Det er yderst sjældent, men der kan pga. ændringer i halfordelingen forekomme aflysninger og
ændringer på et hold i løbet af en sæson. Foreningen vil i videst muligt omfang forsøge at finde en
erstatning for aflyste træninger, i denne sammenhæng kan træningstider og steder ændres.
Gymnasten skal tåle op til 10 % aflysninger i en sæson.
Tilmelding
Tilmelding sker via vores hjemmeside www.gifgymnastik.dk , tilmelding er først gældende fra
betaling har fundet sted. Der kan betales med dankort og mobilepay ved tilmelding.
Prøvetimer og afmelding
Man kan ikke komme til prøvetime på et hold uden forudgående aftale, som indhentes via
info@gifgymnastik.dk . Der gives ikke prøvetimer på springhold for Drenge og Piger.
Man kan afmelde sig sit hold ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@gifgymnastik.dk .
Indtil 3 uger fra sæsonstart eller 3 uger fra tilmeldingstidspunktet (hvis tilmeldingstidspunktet
ligger efter sæsonstart) betales det fulde kontingent retur fratrukket 100 kr i administrationsgebyr.
Efter 3 ugers indmelding tilbagebetales det halve kontingent frem til 31. december. Efter denne
dato tilbagebetales kontingent ikke.
For 3 måneders hold tilbagebetales det fulde kontingent fratrukket 100 kr i administrationsgebyr
kun ved skriftlig afmelding senest dagen før holdstart.
Der kan refunderes kontingent ved dokumenteret skade.
Ved afmelding skal man oplyse deltagerens fulde navn og fødselsdato, holdnummer samt
bankkontooplysninger.

Holdskifte
Hvis der er ledige pladser, er det muligt at skifte hold efter sæsonstart. Ved skift til et hold med
billigere kontingent end det betalte, refunderes det overskydende kontingent ikke. Ved skift til et
dyrere hold betales differencen.
Fotografering
Ved tilmelding til et hold i GIF-Gymnastik, Gladsaxe, accepterer du samtidig, at der må tages foto
af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være situationsbilleder
af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billederne kan vises på
foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Youtube mv. Ønsker du ikke at
du/barnet/børnene figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre barnet
opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til fotografering.
Tilskud til kontingent
Er du i en situation, hvor du har svært ved at betale fuldt kontingent for dit barn, så har vi i GIFGymnastik, Gladsaxe mulighed for at søge helt eller delvis dækning af kontingentet igennem DIF’s
ordning ’Idræt for alle børn’. Denne ordning har dog begrænset åbning for ansøgning. Ansøgning
kræver en forklaring fra en forælder, hvorfor der søges tilskud.
Endvidere kan barnet (bosat i Gladsaxe kommune) via sin skole (i Gladsaxe kommune) få udstedt
et Idrætspas, som skal sendes til GIF-Gymnastik, Gladsaxe. Herefter bliver kontingentet helt eller
delvist dækket af Gladsaxe Kommune.
I sådanne tilfælde kontaktes GIF- Gymnastik, Gladsaxe via info@gifgymnastik.dk , således at
tilmeldingen bibeholdes, indtil der foreligger en afgørelse.

