Bliv elevmedlem hos SADF
Som elev på et uddannelsessted, der følger SADFs vejledning til pensum, har du mulighed for at blive
elevmedlem i SADF – Sammenslutningen af Danske Fodplejere.
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Krav for medlemskab:
1
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Du skal uploade en bekræftelse med skolens stempel og underskift som dokumentation.

Varighed af elevmedlemskabet:
1. Du kan blive elevmedlem fra den dag, din uddannelseskontrakt træder i kraft til den dag,
den udløber.
2. Som elev tilmelder du dig på SADFs hjemmeside under ”Bliv elevmedlem”.
3. Ved indmeldelse i SADF som elevmedlem accepteres herværende regler for
elevmedlemskab.
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Pris:
1. Et elevmedlemskab i SADF koster KUN kr. 250,- og dækker hele elevperioden.
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Hvad er omfattet af et elevmedlemskab:
1. Du får adgang til SADFs hjemmeside for medlemmer, hvor du kan finde nyhedsbreve,
tildligere fagblade, rabataftaler, markedsføringsmateriale og øvrige tilbud til
medlemmer.
2. Du må som elevmedlem gerne forberede og få trykt markedsføringsmateriale under
uddannelsen. Det er dog IKKE tilladt at reklamere med SADF logo før endt uddannelse og
aktivt medlemskab er godkendt, betalt og registreret af SADF.
SADF logo må ikke ændres i farverne. Det skal fremstå i den originale blå eller sort/hvid
farve.
3. Du får som elevmedlem mulighed for at deltage i kurser og andre arrangementer
arrangeret af SADF.
4. Du modtager SADFs elektroniske fagblad 4 gange om året.
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5. Du får uden omkostning mulighed for at deltage ved SADFs årsmøde. På årsmødet, der
afholdes i april, har du mulighed for at møde andre elever, aktive medlemmer,
leverandører på vores fagmesse, deltagelse i workshops samt masser af kollegial sparring
i hyggelige omgivelser. På årsmødet afholdes SADFs årlige generalforsamling, hvor du
gerne må deltage. Du har som elevmedlem ikke stemmeret. Ønsker du at deltage i
aftenmenuen, er dette for egen regning.
6. Du modtager nyhedsbreve fra SADF ca. en gang om måneden.
7. Du får invitation til SADFs elevtemadage, der afholdes 2 gange om året.
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Elevmedlemskabet omfatter ikke:
1. Som elevmedlem er du ikke omfattet af SADFs fælles ansvarsforsikring, ligesom du ikke
modtager sporeprøver eller er dækket af SADFs kollektive aftale med KODA/Gramex.
2. Som elevmedlem har du ikke adgang til SADFs lukkede gruppe på Facebook.
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Kontakt med uddannelsessteder:
SADF kan tage kontakt til det uddannelsessted, der fremgår af elevmedskabet for
verifikation.
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SADFs vedtægter skal til enhver tid overholdes. Der henvises til SADFs hjemmeside:
www.danskefodpleje,dk.
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Medlemskab efter endt uddannelse:
Ved afslutning af uddannelse og udløb af kontrakt, har du mulighed for at blive aktivt
medlem af SADF. Ønsker du at konvertere dit elevmedlemskab til et aktivt medlemskab
sparer du indmeldelsesgebyret på kr. 500,- (Pris i 2020). Forsikring og øvrige medlemsfordele
er først gældende, når dokumentation for endt uddannelse er modtaget af SADF og
kontingent er betalt.
Frist for tilmelding til aktivt medlemskab er løbende måned + 30 dage fra
uddannelsens/kontraktens afslutningsdato.
HUSK: FOR AT BLIVE AKTIVT MEDLEM SKAL DU HAVE CVR-NUMMER, VÆRE
LØNSUMSREGISTRERET OG HAVE FØRSTEHJÆLPSBEVIS.
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Privatlivspolitik:
Ved indgåelse af et elevmedlemskab i SADF har du læst og forstået SADFs privatlivspolitik jf.
GDPR. Der henvises til SADFs privatlivspolitik på SADFs hjemmeside:
www.danskefodplejere.dk

