Lesreglement PURE Tennis Seniorentraining
1. Seniorentrainingen worden gegeven in series van 10 of 18 lessen. Ook een losse privéles is mogelijk. De
zomertraining loopt van 30 maart t/m eind september.
2. Een training van 1 uur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten inspeeltijd.
3. Iedereen die les krijgt, dient lid te zijn van de vereniging.
4. Trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers van PURE Tennis.
5. Bij PURE Tennis betalen de senioren alleen de lessen die daadwerkelijk zijn afgenomen. We stellen het wel op
prijs als er niet te vaak en gemakkelijk afgezegd wordt, en dat dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurt.
6. In principe worden er in de schoolvakanties en op officiële feestdagen geen trainingen gegeven, tenzij er in
overleg met de trainer anders wordt afgesproken.
7. Leerlingen kunnen zich als groepje aanmelden, of alleen. De trainers zoeken dan een geschikt groepje.
8. Een groepje bestaat meestal uit 4 leerlingen, maar ook 1, 2 of 3 personen per les is mogelijk. Afhankelijk van
de aanmeldingen kan de groepsgrootte (en dus ook de hoogte van de trainingskosten) anders zijn dan gewenst.
Dit zal altijd in overleg gaan met de leerling.
9. Trainingen die door slecht weer niet door zijn gegaan, worden ingehaald. De betreffende trainer bepaalt of een
training door kan gaan.
10. Een gestarte training die halverwege uitvalt door regen, wordt niet ingehaald.
11. Een leerling die zich heeft opgegeven voor een serie lessen, maar deze door ziekte of blessure niet af kan
maken, is hier zelf verantwoordelijk voor en dienst eventueel zelf voor een vervanger te zorgen.
12. Bij ziekte of verhindering van de trainer, kan de training worden overgenomen door een andere
gediplomeerde trainer van PURE Tennis. Dit gaat wel in overleg met de leerling.
13. Aanmelden voor seniorentraining kan via het online-inschrijfformulier via de website (alleen TCN), of via de
mail naar info@puretennis.nl.
14. Voor de betaling van de seniorenlessen ontvangt de leerling een rekening.
15. PURE Tennis en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en
eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van materialen.

