Kurser og betaling
VALBYPARKSPEJDERNE

Kære spejder og forældre
Som medlem af Valbyparkspejderne har man mulighed for at deltage i en række kurser, der er rettet mod
at styrke samarbejds- og ledelseskompetencer og spejderfærdigheder. Det er primært rettet mod junior,
trop og senior spejdere. I har måske hørt om PLAN, PUF, PLUS kurserne eller patruljekurserne i Påskeferien.
Ofte kommer grenlederne med forslag til kurser, som spejderne kan deltage i. Men tag gerne fat i
grenlederne, hvis I ser nogle andre kurser, som I er interesseret i at deltage i.
I kan i nedenstående læse lidt mere om tilmelding og betaling af udgifterne for kurserne.
Spejderhilsner
Bestyrelsen hos Valbyparkspejderne

TILMELDING
Tilmelding til kurserne skal ske gennem grenlederne. Det er grenlederne, der i sidste ende beslutter, om
det er relevant, at spejderne deltager i et ønske kursus. Hos Valbyparkspejderne har vi et ønske om at så
mange spejdere som muligt komme på ud og udfordrer sig selv, men det er sjovest, hvis der også er
mulighed for, at man får en succesoplevelse undervejs.
I praksis tilmelder man sig et kursus ved at:
1. Grenlederen opretter et arrangement på Valbyparkspejdernes hjemmeside
2. Spejderen tilmelder sig her og betaler deltagergebyret
3. Grenlederen tilmelder spejderen det relevante kursus hos arrangørerne

DELTAGERBETALING OG UDGIFTER
Spejderen betaler et mindre deltagergebyr til Valbyparkspejderne, mens Valbyparkspejderne dækker
udgifterne til kurset.
Valbyparkspejderne dækker de udgifter, som vi kan få tilskud til fra kommunen. Det drejer sig om:
•
•
•

Deltagerbetaling til arrangørerne
Forplejning
Transport

Deltagergebyret for spejderen er 150 kr., hvis kurset er 2-3 nætter, eller 300 kr. for længere kurser.
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Transportudgifterne er som udgangspunkt togrejse med brug af et af gruppens rejsekort. I skal derfor i god
tid inden kurset kontakte grenlederen, så han/hun kan sørge for, at et af gruppens rejsekort er ledige til jer.
Da vi kun har 4 rejsekort i gruppen, og de alle ”bor” hjemme hos en leder, skal der lidt koordination til at få
rejsekortene ned i hytten. I skal derfor tage fat i grenlederne min. 2 uger før kurset.
Hvis der ikke er mulighed for at låne et af gruppens rejsekort, kan I få refunderet betaling af togbilletter og
pladsbilletter ved at sende dokumentation af udgifterne til kasséren. Hvilket beskrives nærmere i næste
afsnit.
Det kan også være muligt at få dækket omkostninger til transport i egen bil, hvis man udover eget barn/sig
selv har flere kursusdeltagere med i bilen. Valbyparkspejderne dækker dog kun én retur rejse, så der er ikke
refusion for at køre en ”tom” bil hjem på udrejsedagen og ud på hjemrejsedagen. Omkostninger til
transport i egen bil er brobillet efter dokumentation (gerne brobizz) og kilometerpenge. Vi har et særligt
skema til afregning af kørselsudgifter, der skal bruges. Det kan I få ved at skrive til kasséren på
gk@valbyparkspejderne.dk

DOKUMENTATION TIL VALBYPARKSPEJDERNE EFTER KURSET
Kommunen giver kun tilskud til kursusudgifterne, hvis vi har dokumentation på spejdernes deltagelse og for
udgifterne. Der er desuden begrænset vindue for at søge om tilskud efter kursets slutdato. Derfor skal man
senest 14 dage efter kurset indsende følgende til kasséren på gk@valbyparkspejderne.dk:
1. Deltagerbevis for deltagelse i kurset
2. Program for kurset eller anden dokumentation for, hvad kurset har indeholdt
3. Dokumentation for transportudgifter, man selv har betalt + kontonummer, så udgifterne kan blive
refunderet
Udgifter til deltagergebyr til arrangørerne og forplejning betales som udgangspunkt direkte af
Valbyparkspejderne. Vi har derfor allerede dokumentation på disse udgifter.
Dokumentationen kan være pdf-filer eller fotos taget på mobiltelefon og sendt på email fra den.
Vi kan som sagt ikke få tilskud til udgifterne fra kommunen, hvis ikke dokumentationen er i orden. Vi
forbeholder os derfor ret til at opkræve spejder/forældre det manglende tilskud på 80% af udgifterne for
den enkelte spejder, hvis ikke vi modtager ovennævnte dokumentation senest 14 dage efter kurset.
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