Fensmark IF
Gymnastikafdelingen
KONTRAKT – INSTRUKTØR for sæson 2018/19
Der er dags dato indgået nærværende kontrakt mellem Fensmark IF – Gymnastikafdeling og instruktør:
Navn:
Adresse:
Postnummer & By:
Mobil nr.:
Mailadresse:
Bankkonto:
Fødselsdato:
Instruktører / hjælpeinstruktører / føl:
Holdnavn
Det er aftalt, at ovenstående virker som ulønnet instruktør i Fensmark IF. Godtgørelsen udgør Kr.
pr. lektion pr. hel klokketime, og kan kun udbetales for faktisk afholdte timer. Godtgørelsen er skattefri og
opgøres efter Skat’s satser for ulønnede instruktører.
Timeregnskab:
Fra sæsonstart til og med december, afleveres timeregnskab inden jul. Efter lokalopvisning afleveres
timeregnskab for 2. halvdel af sæsonen.
Nøglebrik:
Udleveret til Holmegaardskolens gymnastiksal: Ja ____

Nej ____

Udleveret nøgle til dør/anlæg i gymnastiksalen: Ja ____

Nej ____

Ved ophør skal nøglebrik/nøgle afleveres, såfremt det ikke sker, tilbageholdes kr. 100 af tilgodehavende.
Passivt medlemskab:
Du er automatisk medlem af Fensmark IF, efter obligatorisk tilmelding som passivt medlem (kr. 50,-), og er
derved stemmeberettiget til generalforsamling, under forudsætning af, at du er over 16 år. Som instruktør
kan du og din husstand træne kontingentfrit (kræver passivt medlemskab). Som hjælpeinstruktør, kan du
deltage på alle hold, også kontingentfrit.
Aftaler med andre:
Du kan ikke, uden bestyrelsens forudgående godkendelse, forpligte klubben økonomisk til andre
virksomheder eller personer, indgå sponsoraftaler, indgå aftale med hjælpeinstruktører eller beslutte
kontingent-frihed for medlemmer. Du er underlagt foreningens gældende love og vedtægter samt værdiog visionsgrundlag.
Persondata:
Dine personlige oplysninger, som indhentes til brug for din ansættelse i Fensmark IF, vil blive opbevaret og
behandlet i henhold til persondataforordning af maj 2018, og et hvert brud på datasikkerheden vil blive
indberettet til Datatilsynet. Der kan forekomme fotos af dig som instruktør på vores hjemmeside til
markedsføringsbrug, og brugen af disse bekræftes ligeledes med dit samtykke på indeværende kontrakt.
Du har til enhver tid mulighed for at få indsigt i de oplysninger Fensmark IF opbevarer om dig.
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Generelt:
Instruktøren har ansvaret for at sikre kvalitet og progression på det/de hold som er nævnt i kontrakten.
Dette foregår indenfor de aftalte rammer og under ansvar for bestyrelsen.
Foreningen bakker op om instruktørens ekspertise og søger at imødekomme instruktørens ønsker om
uddannelse indenfor foreningens økonomiske rammer.
Ved sygdom ud over 2 uger, skal bestyrelsen orienteres hurtigst muligt via kontaktpersonen.
Aftalen kan bringes til ophør af bestyrelsen, såfremt der ikke er tilstrækkeligt tilmeldte til et hold (minimum
dækning af holdets omkostninger)
Jeg er bekendt med nedenstående regler for instruktører i Fensmark IF, samt i øvrigt til love for Fensmark
IF Gymnastikafdeling:
1. Alle instruktører / hjælpeinstruktører / føl skal registreres i foreningen af hensyn til foreningens
forsikring.
2. For Instruktører der er fyldt 15 år, skal der udfyldes en børneattest hvert år ved sæsonstart.
3. Der må kun benyttes det antal instruktører / hjælpeinstruktører / føl der er aftalt skriftligt med
bestyrelsen.
4. Alle hold får tildelt en kontaktperson, som de bedes benytte ved alle former for kontakt til bestyrelsen.
5. Aflysning af træning skal ske senest 14 dage før til bestyrelsen pga. afbookning af salen/hallen.
6. Ved sygdom, er det trænerens ansvar at sørge for at alle gymnaster får besked.
7. Ved ekstra træningstider skal bestyrelsen godkende og booke dem via foreningsportalen.
8. Opvisninger afregnes med 1 time + kørsel. Konkurrence afregnes med 3 timer + kørsel. Der afregnes ikke
timer ved Fensmark IF´s lokalopvisning.
9. Alle instruktører må indkøbe musik for kr. 400,00 pr. hold pr. sæson. Husk kvittering til kassereren.
10. Kursusdeltagelse skal godkendes af bestyrelsen inden tilmelding. Der kan ydes tilskud til
rejseomkostninger efter de gældende takster for offentlig transport.
11. Alle instruktører/hjælpeinstruktører skal gennemføre førstehjælpskursus og have det genopfrisket hver
2. år.
Hvis ovenstående regler ikke overholdes, har bestyrelsen ret til at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig
varsel.
______________________, den / -2018

________________________, den / -2018

----------------------------------------------------instruktør

----------------------------------------------------------Fensmark IF
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