Återbetalning av avgifter i USK
2021-08-20

Medlemsavgift: Återbetalas ej.
Traningsavgifter: Återbetalning av hela traningsavgiften vid avanmalan 7 dagar innan
kursstart. Återbetalning av traningsavgiften forutom 500kr som klubben behaller som
administrationsavgift vid avanmalan 1-7 dagar innan kursstart. Om traningen under
sasongen maste avbrytas betalar akaren for varje paborjad termin. Om en akare
startar i klubben under pagaende sasong dras 10% bort fran traningsavgiften for varje
manad han/hon inte deltagit. Om kurs eller traning maste avbrytas pa grund av skada
hos akaren eller pa grund av USK:s pamaning aterbetalas avgifter i proportion dartill
och aterbetalas nar akaren ar ater i traning. Skador som medfor avbrott fran traningen
kortare tid an 30 dagar leder inte till nagon aterbetalning.
Vi uppmanar akarna att se over hemforsakringens regler.
Skridskoskolan: Anmalan ar bindande. Åkaren erbjuds att prova pa en gang gratis.
Traningsavgift aterbetalas enbart om akaren avbryter p g a skada och da i
proportion till missad traning.
Tavlingsavgifter: Anmalan ar bindande. Återbetalning sker i enlighet med Svenska
Konstakningsforbundets generella regler (§ 119)
Anmalningsavgifter: http://www.svenskkonstakning.se/Tavla/Tavlingsregler/Svenskaregler/
Avanmalan skall ske enligt instruktioner pa hemsidan:
http://www.uppsalask.se/konstakning/tavlingsakare/tavlingsanmalan/

Lageravgifter:
Uppstartslagret:
Anmalan ar bindande. Återbetalning av hela traningsavgiften vid avanmalan 7 dagar
innan kursstart. Återbetalning av traningsavgiften forutom 500kr som klubben
behaller som administrationsavgift vid avanmalan 1-7 dagar innan kursstart. Vid
skada eller sjukdom under lagret aterbetalas avgiften i proportion dartill, vid
uppvisande av lakarintyg. Om lagret avbryts pa grund av USK:s pamaning
aterbetalas akaren i proportion dartill.
Rimbolagret:
Anmalan ar bindande. Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och den
återbetalas endast om åkaren inte kan erbjudas plats. Lägeravgiften återbetalas
endast vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Skadan eller
sjukdomen ska ha uppstått innan varje veckas lägerstart och intyget ska vara
lägerledningen tillhanda dessförinnan. Vi uppmanar åkarna att se över
hemförsäkringens regler.
Om lägret avbryts på grund av sjukdom eller annat efter lägerstart kommer ingen
avgift att återbetalas.
Skulle lagret inte genomforas kommer full aterbetalning att ske.
Programavgifter: Återbetalas EJ.

