Svømmeklubben Sønderborg (SKS) vil tilbyde delvis tilbagebetaling af kontingent, såfremt vi ikke kan gennemføre en
forårssæson på 15 uger efter genåbning af svømmehallerne og frem til og med mandag d. 21. juni.
Helt generelt er forsamlingsforbud, afstandskrav og m2 krav per person i omklædningsrummene afgørende for om vi kan
gennemføre vores forårssæson.
Vi kan først starte svømmesæsonen når forsamlingsforbuddet er på minimum 50 personer, og vi kan have minimum 40
personer i hvert omklædningsrum på samme tid, og sidste men ikke mindst, så skal svømmehallerne være åbne.
Vores håb er, at vi kan starte vores forårssæson i løbet af februar måned. Kan det ikke lade sig gøre, har bestyrelsen i
SKS opstillet nedenstående løsning for hvordan vi kan kompensere vores medlemmer, såfremt vi ikke kan tilbyde en
sæson på 15 uger på dit hold, på grund af fortsat nedlukning eller andre restriktioner.
Derfor tilbyder vi, som følge af den usikkerhed der er i forbindelse med om det overhovedet vil være muligt at
gennemføre vores 2021 forårssæson, helt ekstraordinært, følgende frivillige kompensationsordning* til medlemmer
som er tilmeldt et hold i forårssæsonen 2021 i SKS og har indbetalt kontingent inden første træning efter genåbning af
svømmehallerne:
Hvis nedlukning af svømmehallerne, eller andre restriktioner ikke gør det muligt at have en sæson på 15 uger, gælder
følgende:
For hver uge vores medlemmer mangler i vandet, set i forhold til en 15 ugers sæson, tilbyder vi, at tilbagebetale dele af
det indbetalte kontingent.
Eksempel:
a. Mister du 3 uger i forhold til sæson længde på 15 uger – på grund af nedlukning eller andre restriktioner,
tilbyder SKS at tilbagebetale 3/15 af indbetalt kontingent.
b. Mister du 4 uger i forhold til sæson længde på 15 uger – på grund af nedlukning eller andre restriktioner,
tilbyder SKS at tilbagebetale 4/15 af indbetalt kontingent og så videre.
Du kan vælge, at være med til at støtte klubben og dermed sikre vores aktivitetsniveau også i næste sæson, ved ikke at
søge om tilbagebetaling af indbetalt kontingent, eller du kan vælge at søge om tilbagebetaling – det er helt op til dig.
Hvordan tilbagebetalingen helt nøjagtig kommer til at foregå, vender vi tilbage til, såfremt det bliver nødvendigt.
Er du allerede tilmeldt, så glæder vi os til at møde dig i svømmehallen hurtigt muligt, ellers skynd dig at tilmelde dig eller
dit barn, inden holdene bliver udsolgt.
*Kompensations ordningen gælder alene tilmeldte på følgende hold:
A1
B1 – B1 X 2
B2 – B2 X 2 – B2 Vandhunde
C1 – C1 X 2 – C1 Vandhunde
C2 – C2 X 2
C3 – C3 X 3
Talenthold
Ungdomshold
Begynder Voksen
Voksen Individuelt – Voksen uden Instruktør
Dag- og Pensionist hold
U13/15 Vandpolo
16+ Vandpolo – Vandpolo familie deltager
Familiehold – Familiehold øvrige deltagere

Mange svømme hilsner
Svømmeklubben Sønderborg
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