Sejlerskolen i Ishøj Sejlklub
Navn:
Stilling:
Adresse:
Postnr./By:
Mobil:
Telefon:
Email:
Fødselsdag og år:
Dag

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag

Tid

Kl. 18-21

Kl. 18-21

Ja

Nej

Ingen

Lidt

Kl. 18-21

Kl. 18-21

Nogen

Meget

Ja

Nej

Jeg vil foretrække at sejle:
Jeg kan alternativt sejle:
Jeg kan absolut ikke sejle:
På følgende dage vil jeg gerne afløse med et varsel:


på mindre end 1 time, når elever er fraværende.:



på flere timer (samme dag), når elever er fraværende.:



dagen før, når elever er fraværende.:



flere dage før, når elever er fraværende.:

Jeg har egen båd i Ishøj Havn:
(sæt kryds)
Af sejlererfaring har jeg:
(sæt kryds)


Jeg ønsker at lære at sejle for sejl, samt aflægge prøve i praktisk sejlads



Jeg har duelighedsbevis; men ønsker at lære at sejle for sejl / genopfriske.



Jeg ønsker at lære at sejle for sejl; men har ikke planer om at gå til prøve.

En sæson på sejlerskolen består af:
Fx forår – 8 aftener, fra ca. 1. maj til ca. 25. juni – a 3 timer – der sejles i reglen fra kl. 18 – 21.
Eller ex efterår – 8 aftener, fra ca. 10. august til ca. 1. oktober – som ovenfor.
Elevgebyr for én sæson (fx forår) = kr. 550, som sammen med klubkontingentet (dækker 1 års medlemskab af sejlklubben) og
betales inden sæsonstart.
I forbindelse med ”prøve i praktisk sejlads” må påregnes sejlads på sejlerskolen i 3 – 4 sæsoner.
Der må påregnes en mindre udgift til censor/Søfartsstyrelsen ved prøven - p.t. ca. 200 kr.
Almindeligt kontingent:
Senior: kr. 710.
Junior/Sejlerskole: kr. 380.
Passivt medlem: kr. 270

Familiekontingent:
1. Aktive 100%
2. Aktive 50%
3. Aktive 25% (dog mindst 150 kr.)

Jeg er indforstået med, at de afgivne oplysninger videregives til Ishøj Sejlklubs bestyrelse, med henblik på min indmeldelse i Ishøj
Sejlklub.
Denne blanket mailes til skolens administrator Keld Pedersen: kelped@gmail.com

