Kontrakt Charmers Cheerleading 2016-2017
Navn på utøver:
Fødselsdato:

Ved å signere denne kontrakten bekrefter jeg/vi at det er et ønske om en plass på et av Charmers
sine konkurranselag sesongen 2016-2017.
Ved tilbud om plass på Enchanted eller All Stars gjelder følgende betingelse:
Ved å signere på dette tilbudet aksepterer du betingelsene for å være utøver på Charmers og du
binder deg for hele sesongen frem til og med Summer Open i juni 2017, med mindre det oppstår
uforutsette hendelser. Ved en eventuell kvalifisering til EM 2017 skal Elitelagene delta i EM. Det
aksepteres ikke stort fravær på dette nivået.
Følgende punkter gjelder for alle lag i Charmers på junior og senior nivå:
• Alle lagene trener 3 ganger per uke og alle treningene er obligatoriske
• Ekstratreninger må påberegnes før store mesterskap, samt i vinterferien, disse er også
obligatoriske.
• Konkurranseutstyr som drakt og sko er påkrevd, og medfører ekstra kostnader.
• Konkurranselagene skal delta på følgende kvalifiseringskonkurranser og andre aktuelle
konkurranser for 2016-2017:
o Norwegian Open november 2016
o Julecup november 2016 - juniorlagene
o Winter Open januar 2017
o Norgesmesterskapet mars 2017 – All Stars, Enchanted og kvalifiserte lag
o Worlds april/mai 2017 – All Stars
o Summer Open juni 2017
o Europamesterskapet 2017 – kvalifiserte lag
o Mulig sommerleir august 2017 – All Stars og nye All Stars utøvere for sesongen
2017-2018
Charmers forbeholder seg retten til endringer.
Både klubben og lagene har en høy standard som vi jobber hardt for å opprettholde. Vi jobber
tett sammen både fysisk og mentalt, og tillitt er avgjørende for å få til det vi gjør. Barn som
driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne og ungdomsårene grunnlaget for
gode aktivitetsvaner dannes. Lekser og skole skal prioriteres, men det forventes at utøver
planlegger å gjøre skolearbeid utenom treningstiden.
Foresatte plikter til å stille på dugnadsarbeid i forbindelse med arrangering av generalprøver,
hallvakter og konkurranser. Utøvere kan skaffe dugnader for å tjene penger til utenlandsturer.
Ytterligere regler og vedtekter finnes på innmeldingsskjemaet samt på vår hjemmeside
www.charmers.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på charmers.styre@gmail.com.
Er utøveren under 18 år må kontrakten signeres av foresatte.
Dato:
Signatur:
Gjenta med blokkbokstaver:

