Renew-Camp 2022
Välkomna till Renew-Camp 2022 i Upplands Väsby ishall V.32, ett
träningsläger för alla nivåer av åkare.
Renew-Camp ligger perfekt till vid avfarten vid E4an och med 1 min
gångavstånd till Scandic Upplands Väsby om man kommer utifrån
och behöver boende.
Precis utanför ishallen har vi tillgång till fina löparbanor och en
härlig spegelsal för balett eller fys.
Ishallen är bokad alla dagar mellan 08.00-17.00

Tränare Renew Camp 2022

Christina Hansson Halmi - SKFs steg 4B utbildning
Huvudtränare och koreograf i Djurgårdens IF. Tidigare Domare och teknisk
kontrollant på högsta nationella nivå.

Iza Corb – SKFs steg 4B utbildning
Huvudtränare och koreograf i UVKK

Angelica Nylen – SKFs steg 4B utbildning
Huvudtränare och koreograf i KKS

Veronica Magnusson – SKFs steg 4B utbildning
Tränare och koreograf i KKS

Alternativ och Lägeravgifter
Alternativ 1 rekommenderas för skridskoskolan
Måndag till fredag fördelat på ett 45min pass/dag samt ett
fyspass/dag.
Lägeravgift: 1100kr + tränaravgift

Alternativ 2 rekommenderas för C-åkare och yngre B-åkare
Måndag till fredag fördelat på två 45 min pass/dag samt 3 fyspass
Lägeravgift: 1500kr + tränaravgift

Alternativ 3 rekommenderas för B, A och elitåkare
Måndag till fredag fördelat på tre 45min pass/dag samt 3 fyspass
Lägeravgift: 2000kr + tränaravgift

I mån av plats och tid så kommer vi också kunna erbjuda
privatlektioner. Kontakta din tränare för mer information och
önskemål.

Länk för anmälan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFLiC3aEBxl86ThJ48R
E79PbSonHsev5M1F7QNCzkbkClMfg/viewform

Anmälningsavgift, 350 kronor, betalas till bankgiro i samband med
anmälan, och återbetalas endast om vi inte kan bereda plats för
ditt barn på lägret. Märk betalningen med namn
och personnummer.
Efteranmälan i mån av plats kostar 600 kr.
Anmälan är bindande och räknas inte som fullgjord förrän
anmälningsavgiften (får ej avräknas lägeravgiften) betalats.

Tränaravgift tillkommer och varierar beroende på
tränarens arvode.
Tränaravgiften faktureras separat innan lägret. Kontakta berörd
tränare för mer information.

Lägeravgiften återbetalas, helt eller delvis, endast vid uppvisande
av läkarintyg vid sjukdom/skada som uppstår och påvisas, med
läkarintyg, för lägerledningen skriftligen mer än två veckor före
inskrivningsdagen. Tyvärr kan vi inte återbetala lägeravgift vid
skada eller sjukdom som uppkommer kortare än en vecka före
lägerstart, eller om skada/sjukdom uppstår under lägerveckan.

Anmälningsavgiften ska vara betald senast 25/4, bankgiro
5054-7090, märk med barnets för och efternamn. Ingen faktura
skickas ut.
När anmälningsavgiften har inbetalats har ångerrätten löpt ut och
kort därefter skickas en faktura ut med lägeravgiften.

Caféet kommer att vara öppet för försäljning av snacks och annat.
Finns också Micro för medhavd mat.

Avbokningsregler:
Anmälningsavgiften återbetalas endast under förutsättning att
Renew-Camp 2021 inte kan erbjuda någon plats.

Deltagande sker på egen risk, egen försäkring ska gälla. Renew-Camp
ansvarar inte för eventuella skador på person eller sak, eller förlust av
saker.

Kontaktuppgifter: info.uvkk@gmail.com eller kontakta din tränare
för mer information.

