Lesreglement najaarstraining TC de Uithof 2022
Algemeen
1. Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 50 minuten effectief tennis verstaan. Het
baangebruik is echter 60 minuten. Dit wil zeggen dat dit de trainers 10 minuten de
ruimte geeft voor eten, administratie en toiletbezoek ed.
Indeling
2. Men kan pas worden ingedeeld na het hebben van een geldige OlymPas en men de
betaling heeft voltooid.
3. Het indelen van de trainingsgroepen door de Technische Commissie geschiedt op basis
van Art 3.3.2 van het Huishoudelijk Reglement (HR).
4. Na het bekendmaken van de indeling is de inschrijving definitief en ben je het lesgeld
verschuldigd. Het lesgeld wordt nooit terugbetaald.
5. Wanneer je consequent niet kan trainen op het tijdstip waarop je bent ingedeeld, kun je
zelf ruilen met iemand anders die is ingedeeld voor trainingen op een ander tijdstip. Een
wissel van groep dient altijd gecommuniceerd te worden met de Technische Commissie.
6. Indien al bij aanvang van de cursus door ziekte, blessure of anderszins de betrokken
leerling niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is hij/zij gerechtigd om een ander in
zijn/haar plaats te laten trainen, mits deze cursist(e) van gelijkwaardig niveau is. De
Technische Commissie bepaalt of dit het geval is.
Uitval
7. Bij afwezigheid van de trainer door bijvoorbeeld ziekte wordt de les altijd ingehaald.
8. Bij uitval wegens slecht weer geldt dat de eerste les niet wordt ingehaald. De tweede les
die uitvalt wegens slecht weer wordt wel ingehaald. De derde les wordt weer niet
ingehaald en de vierde wel et cetera.
Invallen afmelden
9. Invallen in een groep is alleen toegestaan wanneer het een groep betreft van de eigen
speelsterkte of een mindere speelsterkte. Wanneer dit niet het geval is mag de cursist
worden geweigerd om in te vallen.
10. Invallen en afmelden voor een training geschiedt via het aan-/afmeldsysteem op de
website. Het afmelden dient uiterlijk om 12.00 uur op de dag zelf gedaan te worden,
maar wanneer de training om 13.00 of eerder aanvangt, moet dit de voorafgaande avond
voor 21:00 gebeuren.
11. Indien men tweemaal zonder afmelden of te laat afmelden niet op de training verschijnt,
behoudt de Technische Commissie zich het recht om deelname aan de trainingen te
ontzeggen.
Slotbepaling
12. In ieder geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TC de Uithof.
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