Svendborg
Seniorakademi
Ørkildsgade 21, st.
5700 Svendborg

Om medlemskab, kontingent, tilmelding og betaling.
Medlemskab:

Medlemskab af seniorakademiet gælder for en sæson, der løber fra
01. juli til 30. juni det efterfølgende år. Medlemskab giver mulighed for at
tilmelde sig Seniorakademiets medlemsrettede studiegrupper og kurser mod
betaling af kursusgebyr. Derudover kan man som medlem deltage i
seniorakademiets arrangementer. Arrangementer defineres som de aktiviteter,
som seniorakademiet tilbyder udover studiegrupper og kurser. Arrangementer
er åbne for medlemmer, men kan også være åbne for ikke-medlemmer.
Arrangementerne kan være gratis men også kræve betaling til dækning af de
udgifter, der afholdes i forbindelse med de enkelte arrangementer.
Kontingent for medlemskab af Seniorakademiet koster 350 kr./ sæson.
Kontingent skal sædvanligvis være indbetalt senest den 1. september. For nye
medlemmer, der har tilmeldt sig efter den 01. september, dog umiddelbart efter
indmeldelse.
Efter den 01. september kan betalt kontingent ikke tilbagebetales, med mindre
særlige omstændigheder taler derfor. Det er Seniorakademiets bestyrelse, der
afgør, om kontingent kan tilbagebetales.

Studiegrupper/kurser:

Deltagelse i studiegrupper/kurser kræver tilmelding.
Kursusgebyr for deltagelse i studiegrupper og kurser er 200- kr./ sæson.
Kursusgebyret dækker for deltagelse i op til 4 studiegrupper/ kurser. Deltagelse i
flere end 4 studiegrupper/kurser koster 50- kr. pr. studiegruppe/ kursus.
Kursusgebyr for deltagelse i studiegrupper skal sædvanligvis være indbetalt
senest den 1. september eller umiddelbart efter tilmelding, såfremt tilmelding
sker efter den 01. september.
Kursusgebyrer for deltagelse i kurser skal sædvanligvis være indbetalt senest 3
uger inden starten på det kursus, man er tilmeldt, eller umiddelbart efter
tilmelding, såfremt der er mindre end 3 uger til kursusstart.
Ved for sent indbetalt kursusgebyr kan pladsen på holdet blive givet til en fra
venteliste.
Betalt kursusgebyr kan som hovedregel ikke tilbagebetales, med mindre
kurset/studiegruppen aflyses eller særlige omstændigheder taler derfor. Det er i
så fald Seniorakademiets bestyrelse, der afgør, om kursusgebyr kan
tilbagebetales.
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Arrangementer:
-

Foredrag:

Deltagelse kræver ikke tilmelding og entréen betales ved indgangen.
Foredrag koster 20- kr. pr. foredrag for medlemmer og 80- kr. kr. for ikkemedlemmer.

-

Livestreamede forelæsninger fra Århus Universitet:
Foredragene bliver afholdt i Seniorakademiet og er åbne for alle – også for ikkemedlemmer.
Deltagelse kræver ikke tilmelding og er gratis; men kaffe koster 20- kr., som
betales ved indgangen.

-

Højskoledage:

Deltagelse kræver tilmelding og betaling kan ske forud for højskoledagen eller
ved indgangen.
Pris for deltagelse i højskoledage afhænger af de direkte udgifter til de
respektive højskoledage. Dertil kommer et dækningsbidrag for ikke-medlemmer
på 50- kr. pr. dag til seniorakademiets drift. Følg med på seniorakademiets
hjemmeside www.seniorakademiet.dk.

-

Filmklub, Musikfredag, IT-café, Samtalecafé m.m.:
Arrangementerne bliver afholdt i Seniorakademiet og er åbne for alle
medlemmer.
Deltagelse er gratis; men der kan blive tale om betaling for deltagelse i spisning i
forbindelse med arrangementer. Følg med på seniorakademiets hjemmeside.

Kaffe ifm studiegrupper/kurser/arrangementer:
Der betales 2 kr. til kaffekassen for kaffe pr. mødegang. Det er muligt for
deltagere i studiegrupper/kurser at betale et passende beløb forud for hele
sæsonen/kurset, hvis man ønsker det.
Kopier:

Der betales 1. kr. pr. kopi for kopier og print.
Tovholder/underviser kan evt. opkræve et passende beløb til dækning af kopier
til holdet ved holdets start.
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Tilmelding:

Indmeldelse i seniorakademiet og tilmelding til studiegrupper/kurser og
arrangementer kan ske hhv.:
• Via seniorakademiets hjemmeside under fanen ”Tilmelding”.
• Ved fremsendelse af mail til adressen tilmelding@seniorakademiet.dk.
• Ved fremsendelse af mail til adressen kontor@seniorakademiet.dk.
Bemærk at der må påregnes ekstra svartid ved indmeldelse via denne
mailadresse.
• På Seniorakademiets kontor, se kontortider på seniorakademiets
hjemmeside.

-

Husk navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt de studiegrupper/
kurser og arrangementer, som du ønsker at tilmelde dig. Hvis du ikke tilmelder
dig hverken studiegrupper/kurser eller arrangementer, bedes du angive, at du
ønsker medlemskab.

NB:

Indbetalinger:

Kontingent, kursusgebyr og betaling for daghøjskoler kan betales hhv.
• Via Netbank
• Ved henvendelse i en Fynske Bank-afdeling.
• På Seniorakademiets kontor, se kontortider på seniorakademiets
hjemmeside.
Seniorakademiets konto er 0815 0000255971.
Husk at opgive navn på betalingen.
Efter modtagelse af betaling, vil seniorakademiets kasserer udsende
medlemskort via mail. Medlemmer, der ikke benytter mail, kan efter at have
betalt få udlevet medlemsbevis på seniorakademiets kontor i kontortiden.
Indtil kontingent er betalt vil ansøgere blive registreret sidst på deltagerliste/
venteliste til den søgte studiegruppe/ kursus/ arrangement. Det vil sige efter
ansøgere fra medlemskredsen, og i den rækkefølge, de har søgt.
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