Op- of aanmerkingen mailen naar manager@tvdenekamp.nl
Datum: 1 februari 2019.
Tennis Vereniging Denekamp
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De tennislessen worden verzorgd door gediplomeerde trainers/sters.
Deelnemers/sters dienen lid te zijn van de TVD.
De tennislessen vinden plaats op de banen van het tennispark van TVD.
De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Op vrijdagavond kan –afhankelijk van aantal deelnemende competitieteams- gedurende de voorjaaren/of najaarscompetitie niet gelest wordt.
Hetzelfde geldt ook indien er een toernooi plaatsvindt.
Bij aanmelden kunnen maximaal twee verhinderavonden aangegeven worden.
Aanmelden dient individueel via een digitaal formulier te geschieden. (hier kan eventueel worden
aangegeven met wie men samen wil lessen)
De link naar dit formulier wordt via de mail toegestuurd en via publicatie bekend gesteld.
Leerlingen hebben niet automatisch recht op dezelfde tijd als de vorige keer.
Trainers hanteren hier een roulatiesysteem.
Opgave als groep met meer dan 4 personen is mogelijk, echter per les kunnen maximaal 4 personen
deelnemen. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
Een tennisles duurt 50 minuten. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.
Bij 4 deelnemers bedragen de kosten voor de lessen voor 15 lessen x 50 minuten € 125,-.
Afwijkingen hiervan worden naar rato berekend.
Bij aanmelding verplicht de leerling zich tot 15 tennislessen met maximaal 2 inhaaltrainingen bij
uitval door weersomstandigheden. (Regenles 1 en 2 worden ingehaald) en regenles 3 is voor de
rekening van de leerling. Ook 4 en 5 worden ingehaald en 6 is weer voor rekening van de
leerling). Meer of minder lessen in overleg met de trainer.
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten dat tennisles(sen) doorgang vindt zal de
tennisleraar dit telefonisch (app) doorgeven. De tennisles(sen) zal dan in overleg en eventueel op een
ander tijdstip worden ingehaald teneinde het gegarandeerde aantal van 15 tennistrainingen vol te
maken. (Of het aantal dat overeen is gekomen)
Indien een training gestart is en het begint te regenen wordt dit beschouwd als een gegeven training.
Indien er een blessure ontstaat tijdens de lessen of na opgave van de lessen, dient de leerling zelf
voor vervanging te zorgen of het lesgeld te voldoen.
De coördinatie en indeling van de tennislessen is in handen van de tennistrainer.
Een lesgroep bestaat uit 2 tot 4 personen. Gestreefd wordt naar groepen van 4 personen echter zal
dit waarschijnlijk niet in alle gevallen mogelijk zijn. De tennisleraar zal hierover tijdig informatie
verschaffen.
De tennisleraar regelt in overleg met de aangemelde leerlingen de indeling - dag en tijd - van de
tennislessen. Voor aanvang van de lessen zal de tennisleraar hierover contact opnemen.
TVD en/of trainer kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele schade en voor (het
ontstaan van) blessure(s) of ongeval(len) tijdens een tennisles.
Tennis Vereniging Denekamp
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