Lesreglement junioren en senioren De Groot Tennis / TC Nijmegen-Quick zomertraining 2019
1. Inschrijving voor tennisles: in geval van het aanmelden van junioren kunnen alléén de ouders hun kinderen aanmelden. Behalve voor een proefles kunnen
alleen leden van TC Nijmegen-Quick zich aanmelden voor deelname aan trainingen.
Iedereen die zijn kind(eren) aan de tennislessen wil laten deelnemen moet een inschrijfformulier invullen. Dus voor ieder kind een apart inschrijfformulier. Door
het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het lesreglement. Bij plaatsing gaat u akkoord met de financiële verplichtingen. De Groot Tennis zal uiterlijk het
weekend voorafgaande aan de start van de lessen de indeling voor de junioren en senioren plaatsen bij “trainingen” op www.nijmegenquick.nl of dit per email
bekend maken. Plaatsing kan niet worden gegarandeerd.
2. Locatie
De lessen worden gegeven op Sportpark Mariënbosch, T.C. Nijmegen-Quick, Nijmeegsebaan 141 6525 DX Nijmegen.
3. Lesperiode en aantal lessen
De zomerlessen worden uitsluitend gedurende het betreffende zomerseizoen gegeven door de trainers van De Groot Tennis. In de week van 1 april 2019 tot
ongeveer september/begin oktober 2019. Tijdens officiële feestdagen en regionale schoolvakanties is er geen les. Groepslessen voor junioren bestaan uit een
serie van 18 lessen, groepslessen voor senioren bestaan uit 9 of 18 lessen. Het aantal privé lessen is in overleg. De lessen vinden plaats mits er voldoende
deelname is. Indien een les groep niet voldoende deelname heeft behoudt De Groot Tennis het recht het aantal lessen te verkorten of de les prijs aan te passen.
De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de trainers.
4. Tijdsduur van een les
Een groepslesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. De eerste 10 minuten van de les zijn voor de warming up en om in te
spelen. Een privé les duurt 50 minuten.
5. Niet verschijnen of afzeggen van een groepsles
Niet verschijnen in de les is altijd voor rekening van de leerling. Afmelden bij de trainer is gewenst zodat er eventueel een invaller kan worden gebeld mits er
tijdig wordt afgemeld. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de les mogelijk door een andere trainer gegeven worden. Indien dit niet mogelijk is dan wordt
de les ingehaald.
6. (Wijzigen van) de groep/ de les
De indeling van de groepen geschiedt door de tennistrainers.
Bij het wijzigen van beschikbare tijden aan de kant van de leerling tijdens het reeds gestarte lesseizoen doen wij ons best je in een andere groep te plaatsen.
Toezeggingen doen we echter niet. Indien de trainers tijdens de lescyclus constateren dat de groepssamenstelling niet werkbaar is kan de trainer de
groepssamenstelling/lesdag/lestijd wijzigen. Indien een leerling ongeoorloofd gedrag vertoont naar een medeleerling en/of trainer, hebben de trainers het recht
om de leerling de les te ontzeggen en/of te herplaatsen.
Dringend wordt ouders geadviseerd zich tijdens de training niet te bemoeien met de training, de inhoud/oefeningen etc.
7. Uitval vanwege slechte weersomstandigheden regen etc. / onbespeelbaarheid van de tennisbanen
De trainer beoordeelt of een les uitvalt, rekening houdend met de trainer en de cursist, kwaliteitsbehoud van de les en materialen zoals tennisballen. Houdt ook
de website van TC-Nijmegen Quick in de gaten. Wanneer u twijfelt kunt u het beste de trainer contacten. Bij uitval van lessen vanwege slechte
weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen geldt de regel dat van elke 2 uitgevallen lessen er 1 wordt ingehaald. Dus de 1e les wordt ingehaald, de 2e
niet, de 3e wel de 4e niet tot een maximum van 2 inhaallessen per cursus. Eventueel meerdere uitgevallen lessen zullen worden verrekend. De trainers bepalen
wanneer een les wordt ingehaald. Als iemand verhinderd is op de inhaaldag, dan is dit voor eigen rekening. Eenmaal aangevangen lessen die door slechte
weersomstandigheden moeten worden gestopt worden niet ingehaald.
8. Betaling
Het betalingsverzoek dient betaald te worden binnen veertien dagen.
In overleg met De Groot Tennis is het mogelijk het lesgeld in 2 termijnen te betalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
9. Aansprakelijkheid. Het volgen van training/les gebeurt op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel
daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van de cursist, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
***Er zijn geen junior en seniorlessen in de schoolvakanties en feestdagen 2019***

