Förväntningar som du som medlem/förälder till medlem i Nacka GF kan ha på
föreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi som leder föreningens arbete har som mål att göra vårt yttersta för att skapa en attraktiv
gymnastikförening där barn och ungdomar kan utvecklas under hela sin gymnastikkarriär och
då både fysiskt och psykiskt.
Du är alltid välkommen att besöka föreningens verksamhet både vid träning och vid tävling.
Vi informerar dig när det sker förändringar i de tränande medlemmarnas situation.
Gruppen inbjuder till föräldramöten en gång per termin.
Vi ser till att träningsmiljön är trygg och säker.
Vi skickar regelbunden information om träning och tävling via e-post.
Allmän information om föreningens verksamhetsidé, information om föreningskläder, stadgar
m.m. finns alltid uppdaterad på www.nackagf.se
Vi accepterar inga nedlåtande kommentarer eller andra kränkningar i vår förening.

Förväntningar som Nacka GF har på dig som förälder till tränande medlem i föreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ditt barn kommer till träning eller tävling i rätt tid och är klädd enligt tränarnas instruktioner.
Tänk på att det i en tävlingsgrupp ställs krav på relativt hög närvaro. Låg närvaro påverkar
gymnastens möjlighet att följa gruppens utveckling.
Förälder eller gymnast hör av sig till ledare vid sjukdom eller annan frånvaro.
Du tar kontakt med föreningens ledare om det inträffar något som påverkar ditt barns
möjlighet att träna och tävla med föreningen. Trupp gymnastik är en lagidrott och att sluta
mitt i en termin påverkar bl.a. truppens möjligheter i tävlingssammanhang.
Vid frågor, eventuella problem eller synpunkter förväntas du som förälder kontakta berörd
tränare på ett konstruktivt sätt, dock inte under pågående träning/tävling. Ni är också
välkomna att kontakta kansli (kansli@nackagf.se) och styrelse.
Det är viktigt att stötta ledarna i deras beslut. Finns det beslut som du ifrågasätter, diskutera
inte detta inför barnen utan gör det vid ett passande tillfälle.
Du betalar i rätt tid de tränings- och medlemsavgifter som föreningen fakturerar via angiven
e-postadress. Detta är av yttersta vikt eftersom det påverkar försäkringsvillkoren för alla som
deltar i träning och tävling.
Du informerar om förändringar då det gäller dina/era kontaktuppgifter.
Du läser information från förening och ledare och ser till att besvara i tid samt informerar dig
om föreningens verksamhet genom att läsa den information som avser ditt/dina barns
träningsgrupp. Du svarar också på eventuella förfrågningar från de som leder verksamheten.

Nacka GF

