Lesreglement zomer 2016
●

De zomerlessen starten op 28 maart 2016 en gaan door tot eind september/begin oktober
2016.

●

De lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers met een geldige KNLTB licentie.

●

De groepslessen duren een uur. De trainer geeft minimaal 50 minuten les. De overige 10
minuten is voor het afronden van de les: er kan nog wat geoefend worden, daarna ballen
rapen en de baan netjes achterlaten voor de volgende groep: baan vegen en spullen
opruimen, afval in de afvalbakken.

●

U kunt zich individueel maar ook per groep voor groepslessen opgeven. Als u zich
individueel opgeeft, dan zal de trainer voor u een passende groep proberen te vinden. Zo
nodig kan de trainer met de cursist overleggen of de door hem of haar gemaakte keuze
haalbaar is.

●

Privé- of duotrainingen kunnen per keer worden afgenomen door senioren en junioren.
Lesdagen en tijden in overleg met de trainers.

●

Bij uitval of ziekte van de trainer zal gezocht worden naar een andere trainer. Lukt dat niet
dan wordt de les ingehaald.

●

Bij verzuim van een training door de leerling, kan de les niet worden ingehaald. Bij
langdurige ziekte of blessure, in overleg met de trainer.

●

De trainingen gaan altijd door. Mochten de banen door dusdanige weersomstandigheden
niet bespeelbaar zijn, dan kan de trainer de training afzeggen. De leerlingen worden
hiervan op de hoogte gebracht. Bij twijfel contact opnemen met de trainer.

●

Alle aangeboden trainingen worden in principe gegeven. Bij uitval van een training zal deze
worden ingehaald op een door de trainer bepaalde dag en tijd. Mocht dat door onvoorziene
omstandigheden toch niet lukken dan komen er maximaal 2 trainingen te vervallen.

●

De trainer kan in overleg een trainingsdag en/of tijd wijzigen.

●

Op nationale feestdagen en in de vakanties worden geen lessen gegeven, tenzij een trainer
dit met de leerlingen overeenkomt, bv. voor het inhalen van een vervallen training.

●

De vereniging, de eigenaar/verhuurder van het tennispark of tennisbaan en de trainers
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van
eigendommen tijdens de tennislessen of op het terrein van de vereniging of gehuurde
locatie. Het volgen van tennislessen en het gebruik van de faciliteiten is op eigen risico.

