Antagningsvillkor - Läs detta innan du skriver din ansökan!
Du står nu beredd att söka till Sport Campus Sweden (SCS) - ett av Sveriges snabbast

växande och mest ambitiösa stöd för dig som vill satsa på dubbla karriärer (Dual Career)

och kombinera din elitidrottssatsning med högre studier.

Vi är idag 23 personer som arbetar med att ge dig stöd och kunskaper du kommer att ha

nytta av. Vi ser dig alltid som en individ med individuella behov. Om du blir antagen
att börja i SCS finns några viktiga förutsättningar för vårt kommande samarbete:

1. Du måste före inlämnandet av ansökan till SCS genomföra ett inledande samtal

med vår studiesamordnare vid valt lärosäte. Se kontaktuppgifter på Ansökan. Där
finns den person du ska kontakta.

Samtalet med din studiesamordnare syftar till att klargöra vad som är möjligt eller mindre

möjligt att anpassa, inom dina studier eller din studietakt, att flytta program eller lägga
tentor på annan plats eller tidpunkt.
2. Obligatoriska möten

För att SCS ska kunna vara det stöd för dig som avses, är det nödvändigt att inledningsvis

klargöra hur din situation ser ut den kommande terminen.

Därför ska du avsätta nödvändig tid vid terminsstarten för att vi tillsammans med dig ska

komma överens om hur din individuella plan ska se ut. Det innebär att du vid ett samlat

tillfälle ska ha enskilda samtal med SCS verksamhetsansvarig, livsstilsstödjare och
samordnaren för idrottsmedicin och fys.

3. Du kommer inte att bli antagen till SCS om du är långtidsskadad eller haft andra
problem som hindrat tävlingssäsongen under det gångna året.

SCS uppdrag är att direkt kunna inleda ett framåtriktat arbete med dig. Det innebär att

Du ska ha en genomförd tävlingssäsong bakom dig.

4. Blir du antagen till SCS förväntas Du ta fullt eget ansvar för att hålla dig informerad om
vad som händer i SCS och att kommunikationen med SCS medarbetare fungerar!

Vi är väl medvetna om att ni idrottare, som nu ska satsa på dubbla karriärer, har väldigt mycket

omkring er. Därför har vi en gemensam plattform (www.sportcampussweden.se) där du kan ta

del av aktiviteter, anmäla dig och hålla dig allmänt informerad. Du kommer också att få en egen

e-postadress: ditt namn@sportcampussweden.se

Detta för att vi ska vara säkra på att kommunikationen mellan oss ska nå fram.

5. Om ditt SF anser dig vara kvalificerad kommer du att kallas till Antagningstest några
dagar efter att sista ansökningsdagen varit. Kallelsen till detta kommer från SCS. Efter

antagningstestet sker en Antagningskonferens hos SCS där en representant för din idrott

deltar. Då beslutas om vilka som ska bli antagna till SCS. Besked till dig kommer därefter.
6. Villkor för att få behålla tilldelad plats

Förutom vad som redan nämnts, krävs att du studerar på lägst halvfart, att du gör idrottsliga
framsteg och gör det som är planlagt i din individuella plan med SCS.

7. Övriga villkor

Att medge att mina personuppgifter och foto får användas i marknadsföringen inom SCS.

Jag har läst denna information och accepterar villkoren.

OBS! Skriv ditt namn, textat, spara och skicka som e-post.

Det räcker som underskrift till:

Willy.berggren@sportcampussweden.se

Ditt namn: ______________________________________________________

