Gelre Tennisschool


Zomerseizoen 2019
Jeugd TCU Inschrijfformulier Tennisles

Gelre Tennisschool



TCU Jeugd

Jeugd TCU

1.

Naam: ……………………………………………………………………. M/V
Adres: ……………………………… Lidnr. …………………………………
Postcode:…………………………… Tel. thuis:………………………………
Woonplaats: ……………………….
Tel. mob:……………………………….
Geboortedatum: …………………… E-mail:…………………………………

2.
3.
4.

Ik tennis voor het …… jaar en heb …… jaar les gehad. Speelsterkte: …/…
Eventuele lespartners: 1………………………….
2………………………….
3………………………….
4………………………….

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

5.



 Lespartners moeten ook zelf een inschrijfformulier invullen.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Er wordt les gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
De lessen worden gegeven door Kellie, Jochem, Roan, Joey en Jörgen.

12.

De lessen beginnen op maandag 1 april 2019

13.

Privé-les 50 min. 1 pers.
Privé-les 25 min 1 pers.
 Groepsles 50 min. 2 pers.
 Groepsles 25 min 2 pers.
 Groepsles 50 min. 3 pers.
 Groepsles 50 min. 4 pers.
Aanstrepen wat wenselijk is.

14.




€ 800,- pp
€ 400,- pp
€ 400,- pp
€ 200,- pp
€ 267,- pp
€ 200,- pp



17.

Ik kan beslist niet op …………dag, van ……… uur tot ……… uur
Ik kan beslist niet op …………dag, van ……… uur tot ……… uur

18.
19.

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend mailen voor 10 maart 2019 naar:
Jörgen ten Hove:

tennisschooljorgentenhove@hotmail.com


TCU Jeugd

Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten; onder een
half uur wordt verstaan een periode van 25 minuten.
Privé-les is met 1 persoon, groepsles is vanaf 2 personen.
In de periode van 01-04-2019 tot 30-09-2019 wordt 16 weken lesgegeven.
Lessen die uitvallen door afzeggingen van de lesnemer, ziekte of
toernooien, behoeven niet te worden ingehaald. Bij ziekte of afwezigheid
van de trainer wordt de les ingehaald of er zal voor een plaatsvervanger
worden gezorgd.
Bij lessen die door weersomstandigheden uitvallen, wordt elke tweede les
ingehaald, met een maximum van twee inhaallessen.
Inhaallessen worden in overleg met de tennisleraar geregeld.
Aangevangen lessen en inhaallessen worden niet ingehaald.
De lessen zijn in overleg overdraagbaar aan derden.
Inschrijving met eventuele lespartners geeft geen garantie voor de
groepsindeling, we proberen er wel rekening mee te houden.
In de weken 18 en 30 t/m 35 worden er geen reguliere lessen gegeven.
Het totale lesgeld dient men na ontvangst van de factuur binnen 7 dagen te
voldoen.
De lessen starten vanaf maandag 1 april 2019. Iedereen die zich heeft
opgegeven, zal tijdig bericht krijgen wanneer de eerste les begint.
De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag en eventueel zaterdag.
Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico, de tennisleraar is niet
aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende
schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van de lesnemer.
Elke lesnemer dient lid te zijn van TCU
Voor nieuwe leerlingen: u hoeft zelf geen ballen mee te nemen maar het
overige tennismateriaal moet u zelf aanschaffen. Voor rackets, grips en
bespanningen kunt u ons om advies vragen.
De kosten voor begeleiding tijdens toernooien en kampioenschappen in
overleg met desbetreffende trainer.
Het contact naar de trainers toe verloopt via Jörgen ten Hove, maar Kellie
en Robbie kunnen natuurlijk ook helpen met vragen.
Wij wensen u allen een sportief en succesvol zomerseizoen 2019.

Jörgen ten Hove
06-14429061

Ik ga akkoord met de bepalingen van het reglement, handtekening ouder/voogd:
……………………… (handtekening)

15.
16.

Zomerseizoen 2019
Tennislesreglement

Jochem Gosselink
06-28273455

Kellie Visser
06-20236658

Roan Valk
06-42116101

