NYANMÄLAN NTK 2018



Vill du börja träna hos oss så behöver vi först få in din nyanmälans blankett.
Vår verksamhet är indelad i 3 terminer, höst-, vår- och sommartermin och alla
faktureras enskilt.
Fyll i blanketten nedan och maila den till nyanmalan@norrkopingstk.se
Då vi fått din anmälan kontaktar vi dig via mail och med ett förslag på träningstid eller en
plats i kön beroende på hur fullt vi har i klubben. Just nu är det kö till vissa grupper.
Fakturorna skickas ut via mail direkt då du godkänt din plats i en grupp.
Då du fått din faktura kommer du även att få en inloggning till vår hemsida
www.norrkopingstk.se där du själv skall hämta alla information om träning och
verksamheten. Så det är viktigt att du själv uppdaterar din information på vår hemsida.
Vårterminen startar den 5 januari och slutar den 27 maj. Sommarterminen startar
den 28 maj och slutar den 21 juni.







FÖLJANDE POLICY GÄLLER DÅ DU DELTAR I NTK: S VERKSAMHET:



All medlemsinfo hämtar du själv via vår hemsida www.norrkopingstk.se . Inloggnings
uppgifter kommer skickas ut till samtliga medlemmar tillsammans med mera information.
 Fakturering: Vårterminen i december/januari, sommarterminen i juni, höstterminen
faktureras i augusti/september, Fakturorna skickas ut via email – så kolla att du uppgett en
giltig email adress.
 Alla som deltar i NTK:s träningsverksamhet förbinder sig att sälja 2st Idrottsrabatten
häfte/termin totalt 200kr/termin. Häftena faktureras samtidigt som tränings- och
NTK:s medlemsavgiften.
träningsavgifter
2012
Vi höstterminen
har satt upp ett max
antal häften/familj/termin till 6st, men man får sälja
flera. Idrottsrabatten delas ut på träningen av din tränare.
 Då du får en plats i en grupp så är anmälan bindande. I fall man vill hoppa av sin grupp under
terminens gång återbetalas inga avgifter.
 Vill du sluta i vår verksamhet så måste du/din målsman meddela detta skriftligt via mail
till anki@norrkopingstk.se . Ifall du inte gjort detta senast den 22/5 eller 22/11 inför nästa
Klipp här…………………………………………………………………………………………………………
termin så debiteras du på en avanmälningsavgift på 1000kr.


Viktigt att du fyller i alla rader!!!

Namn
Adress
Postnr

Postort

Persnr(10siffror)

E-mail

Telefon 1

Telefon 2

Jag är nybörjare ____ jag har spelat 1-2 år ___ jag har spelat mera än 3 år___ jag tävlar ____
Vad fick mig att välja att börja spela tennis i NTK? ____ alla på grus ____ en kompis ____ via nätet
_____ annat vad? ______________________________________
Jag vill börja i Tennislekis____minitennis____tennisskola___ tenniskul____ vuxengrupp ____
Jag önskar få träna ____ timmar /vecka
Målsmans underskrift
Ort/datum
Jag tillåter inte ___ att mitt barn får filmas/fotas och bilderna får användas i NTK:s material/media
____(kryssa i)

