Maj 2017
Sådan foregår tilmeldingen til den kommende efterårssæson
Alle nuværende medlemmer er garanteret et tilbud om en plads på et hold i den kommende sæson.
Det er ikke en garanti for en plads samme dag og tidspunkt som nu.
Tidsplanen og proceduren for tilmeldingerne til næste sæson ser sådan ud:







Fra den 22. maj får alle nuværende medlemmer en mail med et tilbud om en plads på et hold i den
kommende sæson. Alle er garanteret et tilbud – men der er ingen garanti for, at tilbuddet gælder et
hold på samme dag eller samme tidspunkt som i år. Vi sender også en sms, når mailen er afsendt.
Har du IKKE modtaget en mail senest den 26. maj er det vigtigt, at du kontakter os på
info@nsklub.dk
Nuværende medlemmer har frist til den 4. juni kl. 23.59 til at acceptere tilbuddet og tilmelde sig.
Man kan kun tilmelde sig via det link, der er med i den mail man modtager.
Er det tilbudte tidspunkt helt umuligt, eller er der andre særlig hensyn, kan man besvare mailen
med beskrivelse af ønsker. Vi vil så forsøge at hjælpe så godt vi kan, men vi understreger, at det er
et stort puslespil at få det hele til at gå op.
Den 5. juni kl. 8.00 åbner vi for den offentlige tilmelding, og fra da af gælder først-tilmølleprincippet

Vores leder af Svømmeskolen vil være til stede i hallen onsdag d. 24.5 og i uge 22 ved behov for personlig
henvendelse.
Hvis du ved, at du eller dit barn ikke vil fortsætte svømningen i næste sæson, må du meget gerne orientere
os om det. Send en mail til info@nsklub.dk.

Fornyelse af armbånd
Alle nuværende medlemmer, der tilmelder sig senest d. 4. juni får automatisk fornyet deres armbånd af
Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Ved senere tilmelding skal man selv have det fornyet i reception.
Nye medlemmer skal henvende sig i receptionen, hvor der skal oprettes en profil. Et armbånd koster 50 kr. i
depositum og kan bruges sæson efter sæson.

Foredrag med Stig Pryds er flyttet til d. 13. juni
Vi har flyttet foredraget med Stig Pryds pga. stævne og Stigs travle kalender. Forældre til børn i Nyborg
Svømmeklub er velkomne til at deltage. Tilmelding via Event:

http://nsklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=537

Støt Nyborg Svømmeklub ved at støtte vores sponsorer
Som medlem af Nyborg Svømmeklub kan du få et VIP-kort til Sportigan
Nyborg, der giver rabat ved køb. Hvis du ikke har fået et kort af din
træner, kan du få udstedt et kort i Sportigan.
Sponsoraftalen med Sportigan giver mulighed for at bestille klubtøj til favorable priser. Læs mere om
bestilling af klubtøj HER
Støt Nyborg Svømmeklub, hver gang du tanker
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Nyborg Svømmeklub, hver
gang du tanker bilen, båden, plæneklipperen - eller hvad der nu bruger brændstof.
Hvis du allerede har et OK kort kan du ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit
kortnummer, så støtter du Nyborg Svømmeklub. Du kan også støtte ekstra med el eller mobil fra OK
Gå direkte til OK Benzin www.ok.dk/lokalsporten eller læs mere HER.

Følg os på Facebook
Du kan finde siden HER.
En gruppe forældre har også oprettet en Facebook-gruppe, hvor man kan
købe/bytte/sælge svømme artikler, som er børnene er vokset fra. Gruppen finder du
HER.

