SSK Waterpolo Kørsels-/transporttilskud & forplejning til arrangementer

Dato: 09.09.2021

Reglerne for kørsels-/transporttilskud til vandpoloarrangementer/-turneringer
• En 5 til 7 personers bil skal som minimum have 4 ledige plader
• En 4 personers bil skal have 3 ledige plader

”Bilerne” udvælges som udgangspunkt efter flest ledige pladser. Er der trænere og/eller holdledere, der
ønsker at køre, vil de have fortrinsret hertil, da det giver en ekstra ”ledig” plads. Bilernes ledige pladser
skal fyldes op med spillere, trænere og/eller holdledere. Er der grundet det tilmeldte antal én bil, der ikke
kan fyldes op - men behov for - gives der naturligvis kørselstilskud på samme vilkår, som til de fyldte biler.
Andre såsom ekstra forældre og/eller søskende kan komme med, hvis der er ledige pladser efter først til
mølle-princippet ved afgang - Alternativt må man selv køre for egen regning.
Der gives p.t. 1,20 kr. per kørt kilometer i kørsels-/transporttilskud fra Rugvænget 3, 4200 Slagelse
(Kasper Wittendoff’ firmaadresse) og til destinationen – antal godkendte kilometer mellem kendte
destinationer fremgår af særskilt skema. Ved destinationer på den anden side af en af broerne
(Storebælt/Øresund) anvender man egen PayByPlate, BroBizz, betalingskort eller kontanter ved
betalingsanlægget, som refunderes mod fremsendelse af kvittering/-dokumentation herfor sammen med
det udfyldte kørselsregnskab på mail.
Den eller de, der kører/lægger bil til, skal SELV udfylde kørsels-/transporttilskudsformularen og sende den
på mail til kørselskoordinatoren eller holdlederen for arrangementet/turneringen - husk at vedhæfte
kvittering for bro. Herefter er det kørselskoordinatoren eller holdlederen, der videresender anmodningen til
godkendelse hos pololederen, som sender videre til udbetaling hos bogholderen i klubben.

Reglerne for forplejning til udenbys arrangementer/turneringer
Til arrangementer/turneringer med forplejning (typisk ved overnatning) vil der kun være bestilt forplejning
til spillere, trænere, holdledere og den eller de forældre, der er tilsagt til kørsel (berettiget til kørsels/transporttilskud som beskrevet ovenfor).

Nb. Formularen for udfyldelse af kørsels-/transporttilskud samt oversigten over destinationer (afstande)
findes på forsiden af http://vandpolo.svømsk.dk i topmenuen under ”PRAKTISK INFO”.
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