Viktig informasjon om påmelding til vårens turnsemester 2023
Vi har nå lagt alle våre medlemmer inn i sine partier i SPOND.
Om du ikke ligger oppført i det partiet du er medlem i dag, sendt oss en e-post så raskt som mulig.
Onsdag 23. november vil alle medlemmer som er med på ett av våre partier høst - 22 få tilsendt
betaling for vårsemesteret - 23. Betalingen vil komme i Spond under «betalinger» om du har lastet
ned appen. Har du ikke lastet ned appen anbefaler vi å gjøre det nå, om ikke kommer faktura på
oppgitt e-post.
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MEDLEMSAVGIFT 2023:
I starten av året må alle betale både treningsavgift og medlemsavgift. Man kan ikke møte
opp på trening i januar om ikke både trenings og medlemsavgiften er betalt.
Medlems og treningsavgiften sendes ut hver for seg til de som allerede er medlem på ett
parti.
TRENINGSAVGIFT:
For å beholde plassen på det partiet medlemmet er påmeldt høsten-22 må fakturaen som
sendes ut 23. november betales innen 3. desember.
Om betalingen ikke gjennomføres vil medlemmet slettes fra partiet og plassen frigis til nye
medlemmer, medlemmer som ønsker å bytte gruppe eller de som står på ventelisten.
BYTTE AV PARTI:
Ønsker medlemmet å bytte gruppe/parti skal tilsendt faktura ikke betales. Dere må da sende
en e-post til tt@trondhjemsturn.no innen 1. desember.
E-posten MÅ inneholde følgende opplysninger:
• Navn på medlemmet som vil bytte gruppe
• Hvilken gruppe man ønsker å bytte ifra
• 3 alternativer på partier man ønsker å bytte til, rangert etter 1, 2 og
3 ønske.
• Vi kan dessverre ikke garantere plass på ønsket parti, men vi vil gi en
tilbakemelding på om byttet er i orden eller ikke.
Om byttet av parti er i orden må nytt parti betales innen 48 timer fra man har fått tilsendt ny
faktura.
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Får man ikke plass på ønsker parti kan man beholde plassen på opprinnelig parti ved å betale
faktura etter at avslaget om nytt parti er gitt.
VENTELISTER OG ÅPEN PÅMELDING
Vi åpner påmeldingen for dagens ventelister etter 3. desember
Åpen påmelding for nye medlemmer via vår nettside åpner 14. desember.

SALGSBETINGELSER OG OPPSTARTSINFORMASJON
Før påmelding og betaling av våre grupper er det viktig at ALLE leser våre salgsbetingelser og
oppstartsinformasjon som du finner her: SALGSBETINGELSER OG OPPSTARTSINFORMASJON

Mvh
Kari Kvam
Daglig leder
Trondhjems Turnforening

Kontakt info: tt@trondhjemsturn.no
Telefonen er for tiden stengt.
Kontoret i midtbyen, 3 etg. er åpent
fra 10:00 – 14:00 mandag - fredag

