Lesreglement
Iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheid trainingen te volgen, dient lid te
zijn van TC Bathmen
Een lesuur omvat 50 minuten, een halve les duurt 25 minuten
De trainer is niet verplicht, maar biedt cursisten die uitval hebben gehad als service
inhaal lessen. Indien de lessen door slecht weer geen doorgang kunnen vinden, geldt
de volgende inhaalregeling: de eerste (verregende) les is voor rekening van de
cursist, de tweede voor de trainer en dan om en om tot maximaal 2 bij een cursus
van 20 weken en 1 bij een cursus van 10 weken. In alle redelijkheid zal getracht
worden de cursist te laten inhalen tijdens de lesperiode. Wanneer dit niet lukt, zal
indien nodig na de lesperiode een inhaal les worden georganiseerd. De dag en tijd
worden bepaald door de trainer aansluitend op de cursus periode. Echter, hier kan
men geen rechten aan ontlenen
Wanneer een inhaal les door slecht weer (regen) geen doorgang vindt, wordt deze
niet ingehaald
Door slecht weer (regen) afgelaste privélessen worden altijd ingehaald
Afgebroken lessen worden niet ingehaald
De trainer beoordeelt of een training door kan gaan of niet
Alleen de trainer kan de les annuleren
Lessen die door eigen toedoen, om welke reden dan ook, worden gemist kunnen niet
worden ingehaald
De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij in
overleg met de trainer
Eenieder die gebruik maakt van de trainingen, gaat akkoord met de voorwaarden
zoals deze hierboven genoemd zijn
Het terug trekken uit de lesgroepen of het annuleren van de lessen door de cursist
tijdens de lesperiode is niet mogelijk
In geval van langdurige ziekte, blessures, verhuizing of andere vormen van
afwezigheid van de cursist wordt geen lesgeld gerestitueerd, maar er kan wel in
overleg met de trainer door de cursist een vervanger worden geregeld, die enigszins
qua niveau kan aansluiten
Indien een les groep niet het volledige aantal heeft, wordt het verschil verrekend
over de overige cursisten. De cursist heeft in dat geval de mogelijkheid zich, indien
men dat wenst, terug te trekken
De trainers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele
daaruit voortvloeiende schade, hetzij materiele of lichamelijke. Tevens is hij niet
verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van goederen van de cursisten.
In gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met
de trainer
Na het vaststellen van het reguliere schema van 20 lessen is er eventueel plaats voor
korte series

