Allmänna villkor Uppsala simskoleförening

Medlemskap och deltagande
För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behövs ett konto
i vårt verksamhetssystem SportAdmin. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som
träning, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår
verksamhets innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav
inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till
verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.
Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta
medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om
bidrag mm.
Vår fulla integritetspolicy hittar du här: Integritetspolicy.pdf.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på
medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig
förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter
12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till
myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en kurs hos oss skickas omgående en bekräftelse via e-post till den adress du
angett i ditt barns konto.

Betalning
Betalning sker direkt via kortbetalning, faktura 5 dagar eller uppdelad faktura.

Kursavgiften
Se info under respektive kursperiod
En vuxen följer med avgiftsfritt vid simskoletillfällena.

Avbokningar och byten
Om ni anmält er men inte kommer att kunna påbörja simskolan är det viktigt att ni avbokar
omgående. Framför allt för att bereda andra barn plats. Avbokar gör du genom att skicka epost till info@uppsalasimskoleforening.se

Sista datum för kostnadsfri avbokning är 7 dagar före kursstart.
Se även bokningsbekräftelsen. Avbokning mellan 2-6 dagar före kursstarten debiteras med
400 kronor. Fr.o.m. dagen före kursstarten betalar man full simskoleavgift. Undantag kan
göras vid uppvisande av läkarintyg.

Inställd kurs
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5 st. Ni har då rätt
att återfå hela deltagaravgiften.

Avbruten kurs
Om vi tvingas avbryta en kurs omplaceras deltagaren om möjligt i annan grupp. Om det inte
lyckas, sker återbetalning för de tillfällen som uteblivit.

Inpasseringskort till Fyrishov
Inpasseringskort delas ut i samband med kursstart

