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Infoskriv nr 4
Informasjon om påmelding til Eurogym og EGFLC
Nå har endelig påmeldingen til Eurogym og EGFLC åpnet! Her kommer informasjon om hva dere må
gjøre for å fullføre registreringen av deres grupper. Alle må lese nøye vedlagt Bulletin før dere
begynner å fylle inn skjema!
Vedlagt er en Excel-fil vi har fått av arrangør. Her må dere fylle inn informasjon om gruppen deres.
ALLE som reiser som deltaker til Eurogym/EGFLC må ha navnet sitt på dette skjemaet og det er deres
ansvar å forsikre dere om at dere får med alle deltakerne deres. Dere fyller ut alle celler i Excel-fila
og returnerer den til meg. Jeg laster opp all informasjon til arrangør.
Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at alle må sende inn kopi av passets første side på mail til meg og
fylle inn personnummer og passnummer. Dette er sikkerhetstiltak fra arrangør og man får ikke
akkreditering hvis man ikke har sendt inn all info.
I Excel-arket må dere fylle inn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppenavn/klubbnavn (Hva skal troppen deres hete)
Kontaktinformasjon delegasjonsleder: Irina Solem irina.solem@gymogturn.no
Tlf: +47 458 71 392
Kontaktinformasjon gruppeleder
Navn på 6 Workshops dere vil delta på
Koder for Workshops finner dere i vedlagt Bulletin. Vær nøye med å fylle inn riktige koder!
Navn og kode for valgt utflukt
Turnaktivitet dere skal vise
Ønsker dere felles klasserom (overnatting) for gutter/jenter eller ikke
Passnummer
Personnummer
Transfer
Ekstra utstyr
Ankomstdag/Dato for hjemreise
Flyplass til/fra
Diverse

Legg merke til et par ting: Under «Alimentary allergens» er det en rullegardinmeny (det kommer
fram en pil på høyresiden når dere står i feltet under «Alimentary allergens»). Der kan dere velge
mellom: normal, gluten free, vegetarianer og diabetes. Det er veldig viktig at dere fyller ut den
menyen gymnastene skal ha. Hvis man ikke registrerer at man trenger spesialdiett, vil man ikke ha

Grunnlaget legges i gym og turn!

krav på å få det. Den samme rullegardinmenyen kommer opp i feltet «Participation to Eurogym,
EGFLC»; «Gender»; «Role» hvor der skal velge mellom member of delegation, coach, gymnast osv.
Under «Repatriation Assistance» velger dere «JA»

Forsikring:
NGTF har kollektiv ulykkesforsikring for alle (man må være medlem i NGTF!). Denne forsikringen
dekker skader som oppstår på trening og oppvisning. Fyll derfor ut følgende informasjon på dette
feltet:
Insurance company: Gjensidige
Policy number: 86233068
Hver enkelt er ansvarlig for å ha med seg Europeisk helsetrygdekort og sørge for sin egen
reiseforsikring!

Frist: Innen 20. februar
Det er svært viktig at dere overholder fristen. Ta kontakt med meg hvis noe er uklart og dere har
spørsmål!

Vennlig hilsen
Irina Solem
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Konsulent barn, ungdom og paraturn
irina.solem@gymogturn.no
Tlf: 459 75 230

