Priser og betalingsvilkår
Priser for 9. og 10. klasse i skoleåret 2017/2018
Kursusprisen er 2.275 kr. pr. uge.
Herudover er der følgende tillæg pr. uge for linjerejser:
Linjerejser i europa 100 kr., linjerejser oversøisk 200 kr., Linjerejse Ski, Surf & Freesurf 300 kr.
Der kan søges statens elevstøtte til elever under 18 år.
Skolen udsender støtteskema og søger støtten på forældrenes vegne og ud fra husstandsindkomsten i 2015.
Det tilsendte støtteskema skal udfyldes og underskrives af forældrene og sendes til skolen.
Kursusprisen for et skoleår justeres i henhold til finansloven hvert år. Prisen inkluderer undervisning, kost, logi,
materialer og en fælles skirejse. Der kan forekomme egenbetaling eks. til dykkerkurser på Sport Xplore linjen.
Egen bærbar computer skal medbringes i undervisningen. Der er adgang til trådløst net på alle dele af skolen.
Alle skal medbringe egen velfungerende cykel og cykelhjelm.
Priserne er gældende for skoleåret 2017/2018, idet skolen dog forbeholder sig ret til at regulere betalingen i løbet
af skoleåret i tilfælde af større prisstigninger.
Statens elevstøtte
Ovennævnte statsstøtte kan kun omberegnes fra 2015 indkomsten til den aktuelle indkomst i tre tilfælde, nemlig
ved separation, skilsmisse eller ved en forældres død efter udgangen af 2015. I alle andre tilfælde vil støtten blive
beregnet efter husstandens samlede indkomst i skatteåret 2015 - altså to år bagud i forhold til elevens skolestartår hos os.
Individuel supplerende støtte
Skolen kan i særlige tilfælde bevilge reduktion i egenbetalingen på baggrund af en individuel vurdering. Det kan
f.eks. være forældres arbejdsløshed, sygdom eller andre årsager. I henhold til lovgivningen skal denne støtte tildeles efter individuel vurdering af familiens samlede forhold. Ansøgning sker ved at sende en begrundet ansøgning
til os og vedlægge skattepapirer for 2015 samt forskudsopgørelse for 2017
Skolestartgebyr
Der opkræves et skolestartgebyr på 3.000 kr. Først når indbetalingen er registreret på skolen, er man sikret pladsen. Ved skolestart udleveres idrætstøj. Udgiften hertil dækkes af skolestartgebyret. Hvis tilmeldingen annulleres
inden 1. marts i skolestartåret, refunderes 2.000 kr. af det indbetalte beløb.
Skoleopholdet afbrydes i utide
Såfremt eleven udmeldes efter eget og forældrenes ønske, vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til
4 ugers skolepenge (4 x 2.275).
Evt. længerevarende fritagelser
Fritages en elev fra skolen i længere tid er vi ikke berettiget til statsstøtte, ligesom forældre
ikke erberettiget til deres statslige elevstøtte for ugen. VI opkræver derfor en ekstra regning
på 2.500 kr. pr uge. En uge er i statslig forstand at regne fra 3. fridag. I tilfælde af at vore
elitesportselever skal på rejse i forbindelse med deres sportsudøvelse, kan vi give et nedslag
i prisen efter aftale.
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