Inomhusträning 2015/2016 Piteå BK
Piteå brukshundsklubb erbjuder som en förmån sina medlemmar att träna inomhus under vintern.
Kostnaden för lokalhyra finanseras genom bidrag från klubben, medlemmens egenavgift och ett bidrag
från Studiefrämjandet.
Inomhusträning kan väljas att genomföras gruppvis i valfri lokal under följande förutsättningar:
1.
Gäller endast medlemmar i Piteå BK
2
. Träningen genomförs i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet, enligt de regler som gäller
för studiecirklar och administreras av gruppen. Gruppen utser även studiecirkelledare.
3.
Endast i förväg anmälda deltagare kan delta.
4.
Varje medlem äger rätt att gör en (1) anmälan. Varje anmälan är ”värd” 300: som läggs i en
gemensam pott för lokalhyra. Summan kan ej nyttjas på annat sätt eller erhållas i kontanter.
5.
Varje anmälan skall, för att registreras, åtföljas av en egen insättning av 200: på Piteå BK´s
plusgirokonto.
6
. Anmälan skall ske via formulär på Piteå BK´s webbsida. Sista anmälnings/betalningsdag är 1/8. Inga
efteranmälningar.
7.
Anmälaren väljer själv vilken aktivitet som skall genomföras. De aktiviteter som är valbara är i agility,
lydnad, rallylydnad, skydd och draghundsträning.
8.
För att gruppen skall godkännas krävs ett minimum på 5 deltagare/studiecirkel och max 10 deltagare.
Överstiger antalet deltagare 10 så skall ytterligare en studiecirkel registreras.
9.
Definitiv bokning av lokal sker efter anmälningstidens utgång och antalet timmar grundar sig på
antalet deltagare i respektive grupp. Träningsteamet sköter bokning av lokal.
Antal deltagare
För att alla som tränar ska rymmas i träningslokalen samt att kostnaden för vinterträningen ska ligga
inom klubbens budget har begränsningar för antalet anmälningar upprättats. Blir det för få anmälningar
kommer grenen att ställas in och de som anmält sig erbjudas att träna någon annan gren.
Min/max antal anmälningar:
Agility: 3040 stycken
Lydnad: 1015 stycken
Rallylydnad: 1015 stycken
Skydd: 515 stycken
Drag: 1030 stycken
Anmälan till träning skall ske via online på webbplatsen och betalning skall göras till Piteå BKs postgiro i
samband med anmälningen. Utan betalning är anmälningen inte komplett. Anmälan är bindande och det
är först till kvarn som gäller. Anmälningen öppnar den 1 juni och stänger den 1 augusti eller när nog
många anmälningar uppnåtts inom varje gren.
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