MINI FAQ/ofte stillede spørgsmål ifm tilmelding til ny sæson:
?: hvordan ved jeg, hvilket hold mit barn er vurderet til?
Svar: du har netop modtage en mail, med link til tilmelding, der svarer til det niveau, som træneren
har vurderet dit barn til.
?: jeg kan ikke huske login, hvad gør jeg?
Svar: skriv til tilmelding@gsc.dk INDEN torsdag d. 11/6 kl 18, hvor I bedes oplyse: barnets fulde
navn, holdnr i sæsonen 2019/20 og mobilnr. I vil herefter få tilsendt nyt login eller blive kontaktet pr
mobil, hvis der er spørgsmål.
?: kan jeg ikke tilmelde mit barn til et andet niveau, end det træneren har vurderet?
Svar: nej, det er kun muligt at tilmelde det tildelte niveau så længe der kun er åben for nuværende
medlemmer.
?: hvis jeg er uenig i trænerens vurdering?
Svar: Vi er opmærksomme på, at trænerne ikke har haft de bedste betingelser for at vurdere
børnene i indeværende sæson. Trænerne vil i begyndelsen af næste sæson være meget
opmærksomme på at prøve børnene af, for at se om der er nogle, der er på det forkerte niveau.
Målet er at sammensætte så homogene hold som muligt, således at alle kan få størst mulig udbytte
af undervisningen. Det kan derfor være nødvendigt at foretage holdskifte, men det sker selvfølgelig
kun efter aftale med jer forældre.
?: er mit barn sikret en plads, samme ugedag som i 2019/20?
Svar: nej, når tilmeldingen åbner, så vil alle der f.eks. er vurderet til Søløve, kunne vælge blandt ALLE
Søløvehold.
?: hvordan kan jeg se, hvilken lokation det enkelte hold træner på?
Svar: under HOLDPROGRAM 2020/21 vil lokationen stå i holdbeskrivelsesteksten.
?: mit barn vil gerne svømme med sin ven, hvordan sikre jeg det?
Svar: du skal kontakte vennens forældre og sammen finde det hold (holdene kan ses under fanen
HOLDPROGRAM 2020/21 på hjemmesiden), som I ønsker de skal gå på. I skal derefter selv, hver
især, sørge for at tilmelde holdet, når der åbnes op for tilmeldinger. Det forudsætte selvfølgelig, at
børnene har samme niveau.
?: jeg har to børn på hvert sit niveau, hvordan kan jeg sikre, at de kan svømme på samme
tidspunkt?
Svar: du skal selv kikke på holdoversigten under fanen HOLDPROGRAM 2019/20 på hjemmesiden og
finde de hold som passer jer og så tilmelde holdene, når der åbnes op for tilmeldinger.
?: mit barn vil gerne forsætte hos den samme træner til næste år, kan jeg se, hvem der har de
enkelte hold, når jeg skal tilmelde mit barn?
Svar: nej, vi har desværre ikke mulighed for at sætte trænernavne på holdnene i forbindelse med
åbningen for tilmeldinger. Det skyldes at mange af vores trænere er studerende, og vi/de kender
først deres ugeskema ultimo august. Desuden vil der være udskiftning af trænere, hen over
sommeren.
?: kan jeg kontakte kontoret, hvis jeg har spørgsmål/problemer med tilmeldingen?
Svar: ja, det vil være muligt at kontakte kontoret på tilmelding@gsc.dk der åbnes for tilmeldinger
torsdag d.11/6 kl 18. HUSK at oplyse medlemmets fulde navn samt mobilnr, så du kan blive
kontaktet ved spørgsmål. Det vil ikke være muligt at ringe direkte til kontorets mobil denne dag.

