Økonomien ved ophold på
Sportstar college Ikast-Brande
Sportstar College Ikast-Brande er landets bedste sportscollege. Vi tager hånd om det hele menneske
i forbindelse med uddannelse, social trivsel og sportslig udvikling.
Sportstar College kommitter sig til at skabe de bedste rammer for vores elever. Derfor har vi også
valgt at der er tale om en pakke løsning med ”all inklusiv”. Med andre ord, når vi siger elite, så
mener vi elite…
Her ser du noget af det som vores ”College-pakke” indeholder:
•

Værelset (14,7 m2) på College, som man har fuld råderet over under hele opholdet.

•

Inkl. forbrug (El, vand og varme)

•

Inkl. Internet
o Der 50 megabit Internet på alle værelser
o Der er et lille køkkenbord og køleskab i alle lejligheder
o Fælles indgang og badeværelse(8,2 m2) med naboværelset

•

Fælleshus med gode faciliteter
o Fælleshuset er privat. Det vil sige, at der ikke er offentlig adgang til huset.
o Der er åbent til køkkenet, så man kan bruge faciliteterne efter aftale.
o Der er altid adgang til havregryn, rugbrød, kaffe og the.
o Spisesal i lyse og rummelige omgivelser
o Stor TV stue og undervisningslounge
o Poolbord & spil
o Hyggelige sofaer og diverse spil.
o Trådløst Internet
o Studielokale med moderne AV udstyr samt farve printer til fri benyttelse til
skoleopgaver
o Undervisningslokale
Vaskeri
o Eget vaskeri som er døgnåbent
o Store maskiner til kr. 10,- pr vask (inkl. Sæbe & evt. skyllemiddel)
o Tørretumbler er gratis
Fuld forplejning (dog ikke i ”Stille” perioder)
o Morgen buffet som ved hotelophold
o Sunde madpakker med sandwich, rugbrød, salat mm
o Frugt til madpakkerne/mellemmåltider
o Sund og varieret aftensmad, altid med salater og brød.
o Voksenhjælp til alle måltider i hverdagene
o God mad i weekender med selvbetjening og tilsyn fra voksne.

•

•
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•

Samarbejde med ungdomsuddannelserne
o Skemahensyn til træning og turneringer
o Opfølgning hver uge på elevernes trivsel (Sportslige koordinatorer)
o Jævnlig dialog mellem College, skole og klub omkring skolearbejdet
o Ekstraundervisning(efter behov) på college og/eller på skolerne
o Fraværs og opgave kontrol med konsekvens i klubregi

•

Pædagogisk opsyn
o Voksenkontakt ved alle måltider på hverdage
o Stort team af frivillige voksne i Team College
o Højt service niveau fra trænere, ledere og personale på College.
o College aftener med fokus på:
 Personlig udvikling
 Sociale arrangementer (Store sportsbegivenheder - Super Bowl, VM mm.)
o Trivselssamtaler
o Socialt netværk med vejleder familier, Team College og professionelle folk.

•

Sportslig udvikling
o 3 x morgentræning på College
o Tæt samarbejde mellem College og klub – synergier i forhold til træning.
o Styrketræningscenter, der kan bruges i fritiden
o Personlige træningsplaner
o Elitemiljø og høj træningsmoral.

De økonomiske forpligtigelser ved et ophold på Sportstar College er følgende:
Tilmeldingsgebyr kr. 5.500,- engangsbeløb
• Et engangsbeløb, der betales før opstarten på Sportstar College. Tilmeldingsgebyret
erstatter et depositum som man kender det fra boligforeninger. Vi sørger for alm.
reparationer og vedligehold på værelser i form af elpærer mm. Ved udflytninger efterlades
værelset i samme stand som det overtages.
• Alle elever modtager en startpakke med fritidstøj, vaskekort, nøgler og nøglechip.
• Introforløb og særarrangementer (f.eks. fodboldgolf, foredrag og grillevents)
Collegepenge enkeltværelse kr. 5.700,- eller dobbeltværelse kr. 4.500,- pr. måned. (prisen indeks
reguleres årligt og der betales i 12 måneder om året). Hjemmeboende elever betaler kr. 1.135,- i 11
måneder om året.
Særligt for Golflinjen
Golfpenge kr. 2.350,- (månedlig betaling i 11 måneder)
• Trænerlønninger
• Brug af faciliteter
o Driving range ved College
o Putting green og indspils green.
o Styrketræningscenter
Hvis man stopper sit ophold på Sportstar College før tid, er der opsigelsesvarsel på 3 måneder.
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