Algemene voorwaarden Panic-lidmaatschap
1. Indien het inschrijfformulier niet volledig en naar waarheid is ingevuld, kan deze persoon niet
worden ingeschreven.
2. Gegevens van dit inschrijfformulier zullen bekend zijn binnen het Panic-bestuur, het
universitair sportcentrum (USC) en de Nederlandse Frisbee Bond (NFB).
3. Een lid van Panic dient een geldig sportabonnement te hebben. Indien dit niet het geval is,
riskeert dit lid een boete van het USC. Deze boete zal door de persoon zelf betaald moeten
worden, niet door Panic.
4. Lidmaatschap is opgedeeld in twee halve jaren, waarbij het indoorseizoen loopt van 1
september t/m 28 februari en het outdoorseizoen van 1 maart t/m 31 augustus.
5. De kosten voor het lidmaatschap voor een competitielid bedragen €38,- euro voor het
outdoorseizoen en €42,- voor het indoorseizoen.
6. De kosten voor lidmaatschap voor een niet-competitielid bedragen €20,- euro voor het
outdoorseizoen en €20,- euro voor het indoorseizoen.
7. Lidmaatschap dient te worden overgemaakt naar de Panic-rekening. Een factuur hiervoor zal
per e-mail worden verzonden door de penningmeester van Panic.
8. Bij het inschrijven van een Panic-lid wordt uitgegaan van de verkregen informatie op het
inschrijfformulier. Indien een lid wijzigingen wil doorgeven in het wel/niet spelen van
competitie dient hij/zij het Panic-bestuur hierover per e-mail te informeren. Bij het niet tijdig
uitschrijven voor competitie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
NB: Inschrijvingen voor toernooien staan los van inschrijvingen voor competitie.
9. De kosten voor het spelen van toernooien staan los van het Panic-lidmaatschap. Deze kosten
verschillen per toernooi en zullen per e-mail worden afgehandeld door de penningmeester
van Panic.
10. Het beëindigen van het lidmaatschap dient per e-mail doorgegeven te worden. Het
stopzetten van het lidmaatschap kan geschieden voor twee data: 28 februari en 31 augustus.
Indien men na deze datum het Panic-lidmaatschap wil stopzetten, zal men betalen voor het
resterende seizoen.
11. Panic-outfit zal worden besteld indien hier voldoende vraag naar is. T.z.t. zullen de
bestelmogelijkheid en de betreffende kosten hiervoor bekend worden gemaakt.
12. Het kopen van een Panic-frisbee is mogelijk via Panic-bestuur en bedraagt €10,- euro per
schijf voor leden en €11,- voor niet-leden.
13. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen wanneer dit op de
Algemene Ledenvergadering goedgekeurd wordt.

