Fraugde Gymnastik og Idrætsforening
- Gymnastikafdelingen

Kære Gymnast / Forælder til gymnast
Hos Fraugde Gymnastik har du mulighed for at prøve et hold tre gange, inden du skal tilmelde dig holdet. Når
de tre prøvegange er forbi, er det vigtigt, at du tilmelder dig.
Du skal blandt andet tilmelde dig, fordi:
-

holdets instruktør kan finde dine kontaktoplysninger, hvis der skulle ske et uheld, aflysninger eller
lignende.

-

vi kan sende relevant information til dig. Der er jo ingen grund til, at du går glip af invitationer,
rabatter og andet spændende.

-

dit kontingent bl.a. er med til at betale leje af hallen, reparation og indkøb af redskaber, og det gør
det muligt for os at arrangere vores årlige lokalopvisning og andre arrangementer.

-

Kommunen giver et tilskud til foreningen for registrerede medlemmer, som vi går glip af, hvis du eller
dit barn ikke er tilmeldt.

Du tilmelder dig ved at gå ind på vores hjemmeside http://gymnastik.fraugde-gif.dk. Her skal du vælge fanen
”Hold og tilmelding”, vælge aldersgruppen som holdet hører under og klikke på det hold, som du vil tilmelde
dig på. Husk, at hvis du skal tilmelde dit barn, så er det barnets navn og fødselsdato du skal indtaste.
Vi har fuld forståelse for, at kontingentet kan være en stor udgift. Kniber det med at finde økonomi til
kontingentet, så henvend dig og så finder vi en løsning. Der findes bl.a. forskellige tilskudsordninger, som
måske kan hjælpe.
På den måde sikrer vi os, at du ikke går rundt med dårlig samvittighed, og at du eller dit barn ikke bliver
mindet om den manglende betaling hver uge. Tal med instruktøren, holdets kontaktperson eller skriv til
kassereren på gymadm@fraugde-gif.dk. Din henvendelse behandles altid som fortrolig.
Husk altid at holde dine kontaktoplysninger opdaterede ved at gå ind på vores hjemmeside og klikke på
”Medlemslogin” i menuen.
Bestyrelsen kan kontaktes på gymnastik@fraugde-gif.dk.
Vi ser frem til en god sæson sammen.
Venlig hilsen
De frivillige i Fraugde Gymnastik
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