Lesreglement TC Telro
Lesduur
Een lesuur bestaat uit 60 minuten baantijd en 50 minuten lestijd, om de
trainer 10 minuten de tijd te geven om wat te eten/drinken, een sanitaire stop te
maken of (met een ouder) iets te bespreken of een telefoontje te plegen.
Samenstelling trainingsgroepen
De trainingsgroepen worden 2 x per jaar opnieuw vastgesteld.
Clinics en korte trainingssessies
TC Telro organiseert naast de vaste lesuren ook korte, gerichte trainingssessies
en clinics. Daarvoor geldt een afwijkende duur (en daarop gebaseerde kosten).
Informatie wordt via de website of inschrijfformulier bekend gemaakt.
Inhaalregeling
Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen dan is de
volgende inhaalregeling van toepassing: 2 x uitval = 1 x inhaalles met maximaal
2 inhaallessen per cursus. Alle inhaallessen worden gehouden na de cursus,
echter binnen genoemde periode. In overleg met de trainer kan dat ook op een
ander moment plaats vinden. Indien een inhaalles komt te vervallen wegens
weersomstandigheden, komt deze in zijn geheel te vervallen.
Een eenmaal begonnen training geldt als een gegeven training. Als de les vervalt
wegens verhindering van de train(st)er, dan wordt deze les ingehaald.
Vervallen trainingen i.v.m. officiële feestdagen worden ingehaald. Indien de
deelnemer om persoonlijke redenen, of door blessures, de lessen niet kan
volgen, dan geeft dit geen recht om deze lessen in te halen, daar de les voor de
andere deelnemers wel is doorgegaan. Men ontvangt geen restitutie van het
lesgeld.
Afmelden training
Bij verhindering graag minimaal 15 minuten voor aanvang training afmelden.
(via sms, app of per mail)
Materialen en overleg
TC Telro draagt zorg voor de trainingsballen en andere trainingsmaterialen.
Indien de deelnemer vragen/opmerkingen heeft over lesaspecten, dan kan
hierover de train(st)er geraadpleegd worden, liefst op een moment dat dit
haar/hem uitkomt.
Trainingstarieven
De tarieven worden elke cyclus opnieuw vastgesteld en zijn te vinden op het
inschrijfformulier en op de website.
Sport Events BV
De trainer(st)er is aangesloten bij Sport Events BV, die de sporttechnische
ondersteuning geeft en eventueel voor vervangende trainers zorgt.
Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico.
TC Telro en Sport-Events BV kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enige schade voortkomend uit de trainingen.
Voor overige vragen kunt u terecht bij de train(st)er of bij het bestuur TC Telro.

