Tilmelding og betaling:
Tryk på ”Årsprogram og tilmelding”. Find det aktuelle hold i den fremkomne oversigt og åben holdet.
Tryk på ”Tilmeld dig til holdet” øverst til venstre og følg den fremkomne instruks:
Hvis du har et medlemsnummer, skal du indtaste dette og derefter trykke på ”tilmeld” nederst på siden.
På den efterfølgende side skal du bekræfte din tilmelding med den mailadresse, du har været tilmeldt med.
Hvis du har fået ny mailadresse, bedes du henvende dig på mail til Jane Jensen: janebjensen@live.dk
Hvis du har glemt dit medlemsnummer skal du blot skrive den mailadresse som du tidligere har tilmeldt dig
med i søgefeltet i højre side og trykke send. Du vil indenfor et par minutter modtage en mail med dit
medlemsnummer.
Hvis du ikke har været medlem før, udfylder du formularen med navn, adresse osv.
Når du derefter åbner betalingslinket, kan du vælge mellem at betale med dankort eller netbank.
Du får på din mail tilsendt en bekræftelse på, at du har tilmeldt dig; heraf fremgår også dit medlemsnummer.
Dette nummer samt din mailadresse skal du benytte ved fremtidige tilmeldinger. Du modtager også en
kvittering for det betalte beløb.
Du er først sikret en plads på holdet, når vi har modtaget din betaling.
Hvis der ikke er plads på det ønskede hold, har du mulighed for at komme på venteliste. Dette koster 50 kr.
som fratrækkes kontingentet, hvis du senere optages på holdet. Ventelistegebyret tilbagebetales ikke.

Framelding
Hvis du framelder dig på mail til VGF’s medlemsadministrator janebjensen@live.dk senest på det aktuelle
holds 3. træningsdag efter sæsonstart, kan du få refunderet kontingentet med fradragelse af 50 kr. Ved
senere framelding er du ikke berettiget til at få dine penge retur.

Kontingentrabat
Hvis du går på flere hold i VGF, betaler du fuldt kontingent på det dyreste hold og halv pris på de øvrige.
Rabatten beregnes automatisk, når du tilmelder dig til efterfølgende hold.
Der er ikke flerholdsrabat på sommerhold

Forsikring
Foreningen har ikke en forsikring som dækker ved tilskadekomst under træning og opvisninger. Det
er gymnasten eller forældrenes eget ansvar, at sørge for en ulykkesforsikring.
Billeder
Som medlem af Vejle Gymnastik-Forening accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine
børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkeltpersoner og hold(portrætbilleder).
Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte- eller sociale medier som facebook, YouTube mv.
Hvis du ikke ønsker, at vi bruger billeder af dig eller dit/dine barn/børn bedes du sende en mail til Johnny
Andersen på ja@tuknet.dk eller sige det til fotografen der tager billederne sammen med navn og hvilket hold
du eller dit/dine barn/børn er tilknyttet.

