Ansøgning til Sportstar College Ikast
Sportstar College Ikast-Brande
- Du har målet, vi har midlet

Skoleperiode

Forløbet på Sportstar College følger uddannelserne gennem alle 3 år

Vælg imellem:

□ Skolestart 2017

□ Skolestart 2018

□ Skolestart 2019

□ Ikast-Brande Gymnasium
□ HF

□ Handelsgymnasiet, Ikast
□ IB Sport

□ 10. kl – IUC

Uddannelses sted
Vælg imellem:

Idrætslinje
Vælg imellem:

□ Badminton - IFS
□ Fodbold – FCM/IFS
□ Håndbold - FCM/Ikast Hån. □ Cykling - HBK

□ Golf
□ Volleyball - Ikast KFUM

For at blive optaget på Sportstar College kræver det, at du bliver godkendt af en af ovenstående idrætter/klubber. Samtidig binder du
dig til at tage en uddannelse på enten gymnasiet eller handelsskolen i Ikast. I tilfælde afbrudt ophold på College skal der påregnes en
opsigelsesperiode på 3 måneder.
Ansøger
Navn
Gade
Mail adresse
Telefon
Person nr. (Alle 10 cifre)

Postnr. & by
Mobiltelefon

Mor
Navn
Gade
Postnr. & by
Telefon
Mobiltelefon
Mail adresse

Far
Navn
Gade
Postnr. & by
Telefon
Mobiltelefon
Mail adresse

Dato & underskrift
Ansøger

Forældre/Værge

□ Bo på enkeltværelse på Sportstar College
□ Bo på dobbeltværelse på Sportstar College

□ Lokal/Hjemmeboende collegeelev

College form
Vælg imellem
Økonomi (2016 priser)
Indmeldelsesgebyr (alle):
Hvis du bor på College:
Hvis du er hjemmeboende:

Du skal betale kr. 5.500,- i indmeldelsesgebyr inkl. startpakke med tøj mm. (lokalelever kr. 3.500,-)
Enkeltværelse kr. 5.400,- pr. måned. Dobbeltværelse kr. 4.250,- pr måned.
Du skal betale kr. 1.135,- pr. måneder som lokal collegeelev.

Collegepengene betales månedsvis forud i hele perioden. De dækker bolig (ikke lokal), fuld forplejning (ikke lokal), collegetræning,
fælles faciliteter, collegeundervisning.
Idrætsbaggrund
Hvilken idrætsklub/forening er du medlem af?
Hvor mange år har du dyrket din idræt?
Hvilke niveau befinder du dig på (f.eks. handicapindex for golfspillere, række, ranglisteplacering eller lignende)?
Dyrker du anden form for sport?
Information & Ansøgningsfrist
Ønsker du mere information, så tjek vores hjemmeside, www.sportstarcollege.dk eller kontakt Sportstar Colleges leder, Karsten
Werge på mail: info@sportstarcollege.dk eller tlf.: 4128 0604.
Vi vil gerne have din ansøgning så tidligt som muligt, og gerne inden 1. februar, af hensyn til optagelsen på ungdomsuddannelserne.
Du kan sende den via klubben eller direkte til Sportstar College, Hagelskærvej 35, 7430 Ikast.

