TRÄNINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTER LINKÖPINGS PK
Säsongen 2013/14
I detta dokument återfinner du som medlem information kring aktiviteter inom Linköpings
PK under säsongen 2013/14. Vidare beskrivs vår avgiftsstruktur under säsongen samt
finansiering av seriespel och utvalda tävlingar för medlemmar i våra träningsgrupper.
Dokumentet beskriver även vår lagring av personuppgifter och hur du som medlem
godkänner denna lagring.

Medlemskap i Linköpings PK
Genom inbetalning av medlemsavgift till Linköpings PK, erhålls medlemskap i föreningen.
Linköpings PK har ett webbaserat medlemsregister vari personuppgifter lagras. Ett
godkännande av lagring av personuppgifter i medlemsregistret är en förutsättning för
medlemskap. Inbetalning av medlemsavgift innebär ett godkännande av lagring av
personuppgifter i vårt medlemsregister.
Medlemsavgifter
Ordinarie medlem

400 kr

Familjemedlemskap 600 kr
Veteranmedlem
200 kr

Obligatorisk avgift för alla som spelar i klubbens lokaler,
tävlar för klubben eller som medlem vill påverka klubbens
inriktning vid årsmöte.
Full medlemsavgift för familjens alla medlemmar.
Medlem av LKP:s veteransektion

Klubben bjuder på medlemskap motsvarande Aktiv medlem till de som är anställda tränare i
klubben.
I medlemsavgiften ingår:
Rätt att utnyttja hallen för egen träning då det ej kolliderar med annan verksamhet.
D-licens eller motsvarande licenskostnad.
Följande tävlingar betalas av klubben:
DM, Propagandatävlingar och Yasaka Supertour

Träning & träningsavgifter
LPK erbjuder träningsgrupper i nedre och övre hallen. De ungdomar som tränar i övre hallen,
förväntas ha ett aktivt tävlingsdeltagande. Val av tävlingar görs i dialog med tränarna. De
träningsavgifter som anges nedan avser hela säsongen 2013-2014.

Träningsavgifter
Övre hall (ÖH)

800 kr

Nedre hall (NH)

600 kr

Söndagsträning

400 kr

Träningsavgift för hela säsongen. Vid flera träningstillfällen
per vecka, multipliceras avgiften med antal
träningstillfällen.
Träningsavgift för hela säsongen. Vid flera träningstillfällen
per vecka, multipliceras avgiften med antal
träningstillfällen.
Träningsavgift för hela säsongen. Lägre avgift med
anledning av frekvent träningsbortfall på grund av
tävlingar.

I träningsavgiften ingår:
Tävlingar som ingår i äldre och yngre tävlingsgrupper (av tränaren rekommenderade
tävlingar).
Av Förbundet nominerade tävlingar (särskild inbjudan, SM, top 12 mm)
50 % av kostnaden av Förbundet anordnade träningsläger (särskild inbjudan)
Ex. Träning 1gång/vecka ÖH samt 1gång/vecka NH ger träningsavgiften: 1400 kr
(OBS! glöm inte att medlemsavgift tillkommer)

Betalning
Medlems- och eventuella träningsavgifter ska betalas in senast 27 oktober
2013 till plusgiro 6366765-3.
Vid inbetalning ange namn på medlem/medlemmar som inbetalning avser,
fullständigt/fullständiga personnummer och om aktuellt samtliga
träningsgrupper.
Exempel på hur en inbetalning skall se ut:
Familje medlemskap 600kr
Pelle Pingis 20010101-1234
Träning ÖH 800kr
Träning söndag 400kr
Pia Pingis 20050101-1234
Träning NH 600kr

Totalt 2400kr

(Ekonomi ansvarig har inte direkt tillgång till vilka träningstillfällen olika medlemmar deltar i.
Det medför att det blir mycket extra arbete om det inte tydligt specificeras vilka träningar
som avses med inbetalningen)

