AaB Ishockey
Kontingentændring
Studierabat
Denne blanket anvendes når et medlem vil ansøge om reduktion i kontingent grundet påbegyndt
studie. - Uddrag fra kontingentcirkulære:
Der kan opnås studierabat for medlemmer over 18 år under SU berettigede uddannelser. Således udgør
aktuelt kontingent for medlemmet, kontingent for kategorien minus 25%. Der skal ansøges om studierabat forud for hver halvsæson.
Betingelser for at opnå studierabat er, at kopi af gyldig dokumentation, f.eks. optagelsesdokument,
SU-bevilling e. lign., eller anden gyldig domentation indleveres til AaB Ishockey’s kontor senest henholdsvis 10. august eller 28. december for at opnå rabat i efterfølgende halvsæson. Ved senere indleveret dokumentation for studierabat, godskrives rabatten først i forbindelse med efterfølgende kontingentopkrævning. - Rabat beregnes ikke forholdsvis for sæsonen. Der ydes ikke studierabat for spillere på motionshold og U25 samt personer med passivt medlemskab.
Ordning om studierabat indgås for en begrænset periode, idet ordningen skal fornyes forud for hver termin for kontingentopkrævning. Har du behov for forlængelse af ordning om studierabat, skal du, i egen
intreresse og inden termin for ansøgning, fremsende ny anmodning om forlængelse af ordning til medlemsadministrationen.
Såfremt ordning om studierabat ikke fornyes som anvist, vil ordningen umiddelbart bortfalde, medmindre
medlemmet har taget kontakt til medlemsadministrationen inden ovenstående terminer for indsendelse af
dokumentation. Den umiddelbare konsekvens af bortfaldet ordning er der skal betales fuldt kontingent.
Bemærk: Rabatordningerne kan ikke kombineres. F.eks. kan et medlem over 18 år på studierabat, ikke
udløse f.eks. søskenderabat for søskende under 18 år. Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent.

Jeg anmoder hermed om reduktion i kontingent, grundet påbegyndelse/påbegyndt studie:
_______

_________________________________________

________

Medl.nr.

Navn

Hold

___________

_______________________________________

Telefon

Email

Vedlagt dokumentation:
• Kopi af bekræftelse på studioptagelse, SU bevilling eller lign.
• Andet: ___________________________________________________
Bemærk:
Du vil, hvis du ikke anmoder om forlængelse af ordningen, automatisk blive reguleret til normalt kontingent efter en
halvsæson. Har du behov for forlængelse, skal du, i egen intreresse og inden den oplyste termin, indsende ny anmodning om kontingentreduktion.
Der ydes ikke studierabat på aktive medlemskaber med reduceret kontingent. Ved skadesforløb over 3 måneder, vil
evt. ordninger omkring søskenderabat blive annulleret.

Dato: _________ ________________________ ____________________________
Underskrift af spiller

Forældre / værges underskrift

Klubbens noteringer:

Anmodning modtaget, dato: __________

Behandlet, dato: _____________

Anmodning om reduceret kontingent imødekommet: • Ja • Nej
Attesteret afd.- formand: ________________
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