Abonnemangsavtal
GKSS MATCH RACE CENTER 2018
Göteborgs Kungliga Segelsällskaps målsättning är att främja utvecklingen av kappseglingsidrotten.
Matchracing är en huvudgren där GKSS gör särskilda insatser för att nå internationella framgångar på
både Dam och Herr sidan. Eftersom besättningarna inte äger sina båtar utan dessa ställs till förfogande
av föreningen, har GKSS organiserat ett Match Race Center inom dotterbolaget GKSS Event AB. Match
Race Center har att ansvara för drift och underhåll av båtarna.

Detta är ett avtal mellan GKSS Event AB samt _______________________ och reglerar åtaganden kring
deltagande i GKSS Match Race Center.
För deltagande i GKSS Match Race Center krävs att samtliga i besättningen är medlemmar i GKSS.
Besättningen företräds här av rorsman - att erlägga årsavgiften för den valda abonnemangsformen
samt en deposition om 15 000 SEK till GKSS Event AB innan första nyttjandetillfället av båt.
Nytt för 2018 är att det finns olika typerna av abonnemang enligt nedan:
Abonnemang nr 1. Pris: 30 000kr ink moms.
Match Race abonnemang enligt tidigare modell.
Fri tillgång till träning. Upp till tre träningar kan bokas åt gången. Veckoträning med tränare ingår vid ca
10 tillfällen samt deltagande i lördagscuper. Du har också möjlighet att vara med på GKSS MR tävlingar.
Abonnemang nr 2. Pris: 30 000kr ink. moms.
Fleetrace abonnemang med tävling och träning.
Fri tillgång till träning. Upp till tre träningar kan bokas åt gången. Tävling i vår och höstserien ingår.
Abonnemang nr 3. Pris: 35 000kr ink moms
Superabonnemang för den som vill ha tillgång till både abonnemang nr 1 och 2.
Abonnemang nr 4. Pris: 16 000kr ink moms
Fleetrace abonnemang tävling. Varannan onsdag 2 maj till 30 maj med avslutning fredag 8 juni, samt 29
aug till 28 sept. En vår och en höstserie med Friday Night Sailing som avslutning. Träning ingår inte.
Vidare åtar sig abonnemangsinnehavaren att:
•

Sköta båtar och utrustning på ett korrekt sätt så att underhållsbehovet minimeras.

•

Rapportera skador och problem på anvisat sätt till ansvarig för Match Race Center.

•

Att varje person i besättningen är väl insatt i och beredd att följa regler och instruktioner, se
separat dokument ”Regler & Instruktioner för abonnenter i GKSS Match Race Center".

•

Vid skada där depositionen helt eller delvis förbrukas fylla på den innan vidare segling sker.

GKSS Event AB åtar sig att tillhandahålla 4 tävlingsutrustade Far East 28R vilka skall vara tillgängliga för
besättningarnas träning under perioden 2018-03-27 till tidigast 2018-10-31, om inte uppenbara
väderproblem hindrar detta. Undantag i Bokningsrätten gäller i nära anslutning till tävlingar t.ex. Lysekil
Womens Match. I största möjliga utsträckning skall dock besättningarna ges möjlighet till nödvändiga
tävlingsförberedelser.

Vidare åtar sig GKSS Event AB att:
•

Genomföra 10st organiserade träningspass (tisdagar eller torsdagar) med tränare. Bokning av
båt då träning sker antas man vara delta i träningen. Man tillåts boka två träningar åt gången i
bokningssystemet.

•

Snarast möjligt åtgärda rapporterade skador och problem.

Vi vill ha abonnemang nummer: ______________

För besättningen
____________________________

För GKSS Event AB
____________________________
Långedrag 2018-

