Allmänna bestämmelser för tennisverksamheten VT 2019/HT 2019
Ekerö Tennisklubbs tennisverksamhet består av sportskola, tennisskola, tävlingsgrupp och
vuxenträning.
Vår tennisverksamhet omfattar två terminer, hösttermin och vårtermin. Deltagandet i vår
tennisträning fortsätter löpande ända tills uppsägning sker. Uppsägning av tennisträningen
kan endast göras via epost. Inga muntliga uppsägningar gäller. Ingen nyanmälan behöver
göras inför varje termin för elever som redan är med i vår verksamhet.
Uppsägning av tennisträningen för vårterminen skall göras senast 2018-11-30 och för höstterminen 2019 senast 2018-06-15. Är platsen inte uppsagd förutsätts att eleven fortsätter
träningen även under påföljande termin.
Sker uppsägning eller en begäran av färre antalet träningstimmar efter 2018-11-30 för vårterminen respektive efter 2019-06-15 för höstterminen tar klubben ut en administrativ
avgift på 500 kr på grund av omplanering av verksamhetens träningsgrupper. Om uppsägningen sker efter det att terminen påbörjats debiteras full avgift.
Vid skada som gör att eleven inte kan delta under en sammanhängande tid om 5 veckor skall
läkarintyg uppvisas. Återbetalning sker då för de veckor som eleven inte kunnat delta på
grund av skadan.
Slutar eleven på grund av skada eller av annan orsak som gör att eleven inte kan fortsätta
skall läkarintyg uppvisas. Återbetalning sker från och med den dag läkarintyg inlämnats till
kansliet.
Höst – och vårterminens träningstider meddelas med epost till respektive elev innan tennisträningen börjar. Tennisverksamhetens träning pågår 15 veckor under hösttermin och 18
veckor under vårtermin.

•

•

Följande generella regler gäller för tennisträningen:
Angående generella frågor om tennisverksamheten, kontakta kansliet på epost
kansli@ekerotk.se eller ring kansliet på tel: 070-5131065 mån-fre kl.10:00-12:00.
Vid frågor angående träning eller träningstider kontakta chefstränare Marcus Fritz på
epost marcus@ekerotk.se
Medlemskap krävs för deltagande i tennisverksamheten. Första medlemsavgiften
debiteras när eleven börjar i verksamheten. Medlemsavgiften under 2019 är för
närvarande 175 kr för junior resp. 350 kr för senior. Medlemsavgiften faktureras varje år
i januari/februari. Medlemskapet räknas per kalenderår.
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•

Vid sjukdom skall Du ringa eller skicka ett sms till kansliet på telefon 070-5131065 senast
samma dag och anmäla Dig sjuk. Din tränare blir då meddelad.

•

Den tränare som leder träningen på banan får inte störas. Endast tränaren och eleverna i
gruppen får vistas på banan under träningen.

•

Om tränaren blir sjuk ordnas ersättare. I de fall ersättare inte kan ordnas slås gruppen
ihop med en annan grupp. I en del fall kan självständig träning tillämpas med tillsyn av
tränare på banan bredvid. Sista alternativet är att träningen ställs in helt. Detta meddelas
av kansliet. Ställs träningen in helt kompenseras eleven med ny träningstid en annan dag
som meddelas av kansliet.

•

Elever som har två eller flera träningstimmar per vecka har fått en subventionering av
priset. Klubben förväntar sig att Du tar ansvar för Din träning och tennisutbildning och
har full närvaro på tennisträningen, fysträningen och övriga aktiviteter som Din tränare
kallar Dig till.

•

Föräldrar till juniorer i tennisskolan som tränar 3 timmar/vecka eller mer förväntas hjälpa
till vid klubbens evenemang och tävlingar.

•

Träningsavgift Se separat prislista. Eventuell höjning av tennisskoleavgiften meddelas
senast 2018-11-01 för vårterminen och 2018-05-01 för höstterminen. Avgifterna anslås
på tennisskolans anslagstavla i tennishallen samt på hemsidan. Vid önskemål om uppdelning av tennisskolefakturan på fler perioder, kontakta Börje Fritz på telefon 0705131065 eller epost kansli@ekerotk.se.

•

Hemsida och sociala medier I verksamheten kan eleverna fotograferas när de tränar och
publiceras på hemsida, Facebook och Instagram. Bilderna används inte i något annat
syfte än att visa upp vår verksamhet på vår hemsida, sociala medier och i vårt reklammaterial för klubben. Hör av dig till oss om du inte vill bli fotograferad.

Denna information sänds ut före höstterminen och vårterminen eller i samband med att ny
elev börjar i verksamheten under pågående termin. Allmänna bestämmelser och dess
information förutsätts kända av målsman/deltagare i tennisverksamheten.
Kompletterande information lämnas vid behov av kansliet. Löpande information anslås på
anslagstavlan i tennishallen eller på vår hemsida.
Välkomna!
Marcus Fritz
Chefstränare

Börje Fritz
Kansliet
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