AB-Akademiet

Arna-Bjørnar fotballakademi for barn/ungdom født 2006, 2007, 2008 og 2009
Aktiviteten vil være konsentrert rundt Garnes kunstgressbane, Garnes
Ungdomsskole og treningssenteret Aktiv365 på Langaneset.
Tid: Hver mandag og onsdag, Akademiet følger skoleruten. Det gamle barnehagebygget vil
være åpent mandager og onsdager fra 13:45. Her kan spillerne komme etter skolen før
treningen starter, eller møte direkte til trening etter skolen.
Treningstider:
Aktiv365: Mandager 15:00 – 16:15
Fotball: Onsdager 15:00 – 16:00
Sportslig opplegg:
1 økt på Aktiv365 pr. uke fram til juni.
1 fotballøkt pr. uke på Garnes kunstgress eller gymsal GUS fram til juni
2 fotballøkter pr. uke på garnes kunstgess i juni.
Mat:
Tilgang til brødmat mandager og torsdager i gamle barnehagebygget fra 14:00. Varmt måltid
torsdager før trening.

Pris:
990,- pr. måned
Søskenrabatt (2 pers.) 1600,- pr. måned
Påmelding:
Første måned betales via TicketCo.no, senere vil det bli sendt ut faktura med forfall den
første i hver måned.
Vi har ordnet transport fra Ytre Arna etter skolen på mandager og onsdager. Kun 3 plasser!
Se egen billett på TicketCo.

Vi har et begrenset antall plasser. De første som melder seg på får plassene!

AB AKADEMIET

Avtale
På melder har lest og samtykker i det som stå r i denne avtale og AB Akademiets
vedtekter. På melding og signering gjennom registrering i Ticketco.no/AB Akademiet
Plass type:
2 ganger i uken kr. 990,- pr mnd.
Prisendringer vil ikke forekomme i løpet av skoleå ret, men kan justeres fra nytt skoleå r.
Åpningstider:
Mandag og torsdag 13.45-16.00 (kjernetid). AB Akademiet følger skoleruten.
Forsikring:
AB Akademiets aktivitet dekkes gjennom medlemsskap i Arna-Bjørnar..
Betaling:
Faktura tilsendes med forfall den første i hver må ned.
Oppsigelse:
Oppsigelsestiden er to kalendermå neder. Dvs. at ved oppsigelse for eksempel 15. januar
løper avtalen til 31. mars. Skriftlig oppsigelse sendes til leder av AB Akademiet
Mat:
Tilgang til brødmat mandager og torsdager i gamle barnehagebygget fra 14:00. Lett varmt
måltid torsdager før trening.

Avtalen er underlagt vedtekter for AB Akademiet som følger vedlagt.

Vedtekter
AB Akademiet
Drives av Arna-Bjørnar Fotball, som er ansvarlig for å stille med kvalifiserte
instruktører.
Antall deltakere pr. instruktør er satt til maksimalt 15.
Innholdet er rettet mot variert fysisk aktivitet, med hovedfokus på fotball.
Hvis deltakerne ikke kommer på oppsatte dager, skal hovedinstruktør varsles så fort
som mulig på mobil.
Arna-Bjørnar Fotball skal varsle foresatte på mobil, ved fravær som ikke er avtalt på
forhå nd.
Arna-Bjørnar Fotball ønsker å kunne ta bilder av aktivitetene og benytte disse på
hjemmesider og andre naturlige steder. Foresatte som ikke ønsker bilder tatt av sine
barn må melde fra om dette.
Foresatte forplikter seg til å melde fra om evt. medisinbehov, eller andre ting som kan ha
betydning for gjennomføringen av aktivitetene.
Deltakerne må ha med utstyr tilrettelagt for bå de inne og ute aktiviteter hver dag, så
lenge ikke annet er avtalt. Leggbeskyttere skal benyttes under fotballtrening.
Foresatte har ansvar for at Arna-Bjørnar til enhver tid har oppdatert
kontaktinformasjon.
Det presiseres at barna på AB Akademiet må være motiverte og glade i fysisk aktivitet.
Vi har ikke voksenpersoner som kan ta ansvar for barn som ikke kan/vil være med på
den fysiske aktiviteten.
Arna-Bjørnar Fotball stiller med nødvendig utstyr, for å gjennomføre aktivitetene.
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