FJÖLBRAUTASKÓLI
VESTURLANDS

Afreksíþróttasvið - umsókn
Nafn umsækjanda:___________________________________________________________________
Heimilisfang:________________________________ Kennitala:_______________________________
Sími:_____________________ Netfang:_________________________________________________

Íþróttagrein sem sótt er um:









Badminton
Fimleikar
Golf
Keila
Knattspyrna
Körfubolti
Sund

Upplýsingar um íþrótt
Íþróttafélag:_________________________ Nafn þjálfara:___________________________________
Sími þjálfara:_________________________ Netfang þjálfara:________________________________
Fylltu út það sem við á:
Ég hef stundað íþróttina í

 1 ̶ 5 ár

 6 ̶ 9 ár

 + 10 ár

Íþróttaárangur síðustu 3 árin (t.d. fastamaður í liði, valin/n í úrval, sigrar, forgjöf)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Skýrðu í nokkrum orðum frá því af hverju þú sækir um afreksíþróttasvið, hver eru þín íþróttalegu
markmið?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hefurðu stundað aðrar íþróttir? (nefndu íþrótt, félag, árafjölda)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Mikilvægar upplýsingar
Vinsamlegast athugið að frestur til að skila inn umsóknum á afreksíþróttasvið FVA rennur út þann 10.
júní fyrir haustönn og 10. desember fyrir vorönn. Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans, Vogabraut
5, 300 Akranesi. Umsóknum er svarað fyrir 20. júní og 20. desember.
Skilyrði er að nemandi sé virkur félagsmaður í sinni grein á meðan hann stundar nám við
afreksíþróttasvið. Hætti nemandi iðkun með íþróttafélagi er þátttöku á sviðinu sjálfhætt.
Meðmælabréf skal fylgja frá a.m.k. einum aðila, helst þjálfara sem þekkir viðkomandi í gegnum
íþróttaþátttöku.
Fjölbrautaskóli Vesturlands áskilur sér rétt til að hafna umsóknum byggðum á fyrri námsárangri,
skólasókn, lausum plássum í viðkomandi íþróttagrein ásamt öðru sem kann að stangast á við stefnu
afreksíþróttasviðsins.

Samningur um skólasókn, áfengis-, tóbaks- og vímuefnaleysi
Neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna fer ekki saman við lífsstíl og markmiðssetningu
afreksmannsins.
Ég, undirritaður umsækjandi um afreksíþróttasvið FVA, samþykki að neyta hvorki áfengis, tóbaks né
annarra vímuefna. Ég samþykki að verða með a.m.k. 95% skólasókn í öllum námsgreinum. Verði ég
uppvís af brotum á þessum reglum getur það varðað brottvísun af sviðinu. Fagráð afreksíþróttasviðs
fjallar um einstök mál er varða brot á þessum reglum.

_______________________________________
Staður og dagsetning

_____________________________________
Undirskrift umsækjanda

_____________________________________
Undirskrift forráðamanns

_____________________________________
f.h. Afreksíþróttasviðs FVA

