Priser och avgifter Skövde TF, gäller från 20170508
Angående betalningsskyldighet:
Avgift skall erläggas till dess att skriftlig uppsägning är meddelad till mailen.
Vid längre sjukdom eller skada pausas terminen och avgiften återbetalas vid termin slut om ni
meddelar detta skriftligt.
Alla som deltar i träningsgrupper i Skövde TF måste vara medlemmar.
Familj: 600 kr
Vuxen: 350 kr (175:-)
Junior: 200
kr (100:-)
(För höstterminen betalar man 50 % för kvarvarande år, ny avgift betalas i januari igen)

För att bli medlem:
Betala in aktuell summa till vårt bg eller swish. Märk betalningen ”ny medlem” + namn.
Skicka även ett mail till: kansli@skovdetennis.se med info om inbetalning samt adress,
telefon och personnummer.
Nu erbjuder klubben även ensamtimmar med klubbens tränare - i mån av tid och plats.
Pris:
Vuxen: 650:- / h inkl banhyra
Junior: 450:- / h inkl banhyra
Kontakta: vuxen@skovdetennis.se alt junior@skovdetennis.se

För bokning av bana:
Skapa spelkonto:
Sätt in valfri summa på vårt bg eller swish. Märk betalningen ”nytt spelkonto + namn.
Skicka ett mail till: kansli@skovdetennis.se med info om betalningen och adress, samt info
om ni vill bli medlem i klubben eller inte – som medlem har du billigare banhyra, se nästa
sida.
Inloggningsuppgifter skickas ut till dig via mail efter att kontot är skapat.
Kontot fungerar som en pott där det dras pengar varje gång du bokar. Om du sedan vill fylla
på med mer, så skriver du ditt användar id som referens.Tänk på att pengarna sätts in manuellt
och det kan ta 1-2 dagar med swish och 3-4 dagar med bg, innan du ser pengarna på kontot.
Träningskort: juniorer som tränar minst 2ggr/v kan teckna ett sk träningskort för 300:/termin. Kontakta då Carin Mogren: kansli@skovdetennis.se

För info om abonnemang kontakta: kansli@skovdetennis.se
Abonnemangen ligger på två terminer: v2-24 & v34-51

Priser banbokningar och abonnemang:
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A-tid: vardagar 16.00-21.00
Övrig tid är B-tid

BG: 793-4805
Swish: 123 172 15 62
Behöver ni kvitto för friskvård, kontakta kanslist på: kansli@skovdetennis.se

