Algemeen reglement
Welkom in onze kring
Al de ingeschrevenen hebben kennis genomen van het reglement.
Wij wensen jullie een aangenaam seizoen in onze kring Excelsior Gym Koningslo

Betalingen & administratie
1.

De inschrijvingen gebeuren van 1 september tot 15 oktober behalve voor de afdeling kleuters.

2.
3.

Elk lid heeft recht op 2 proeflessen tijdens de maand september
Het aantal inschrijvingen per afdeling wordt beperkt en chronologisch opgenomen. Voorrang aan de leden die
zich her inschrijven voor 31 juli. Bij gebrek aan betaling vervalt de voorrang.
Een gespreide betaling zal toegelaten worden na overleg met het bestuur met vaste data (september, oktober,
november ) en niet op eigen initiatief
Bij niet betalen of laattijdig betalen zal het lid niet meer deelnemen aan de lessen
Er zal geen terugbetaling gebeuren zonder een geldig medisch attest. In geval van terugbetaling zal het pro rata
gebeuren met aftrek van administratieve kosten. De aanvraag moet per mail gebeuren naar
vincent@excelsio-gym.be samen met een kopij van het medisch attest vanaf de stopzetting van activiteit
Voor terugbetaling van de mutualiteiten moeten de formulieren volledig ingevuld worden met naam en adres van
het lid per mail naar vincent@excelsior-gym.be gestuurd worden. Die worden dan getekend na betaling van het
lidgeld.
Elke verandering van adres of telefoonnummer/gsm tijdens het seizoen moet per mail doorgestuurd worden aan
: vincent@excelsior-gym.be
In geval van een ongeval dient de ongevalaangifte onmiddellijk ingevuld te worden door de trainer of
ten laatste na 12h online een aangifte per mail sturen naar vincent@excelsior-gym.be met beschrijving van het
ongeval

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communicatie
10. Alle informatie wordt doorgegeven per mail en/of door papieren die aan leden worden afgegeven. Sommige
informatie wordt eveneens aangebracht op het info-bord aan de ingang van de turnzaal
11. Bij vooraf geplande afwezigheid gelieve uw trainer te verwittigen of stuur een sms naar Alexis: 0475 53 10 29 of
Kurt: 0477 65 60 92 of Iris: 0472946140.

Organisatie
12. Gelieve aanwezig te zijn 5 minuten voor de les begint. Op het einde van de les helpt iedereen om de zaal te
ontruimen
13. Voor de turners: Het gebruik van de kleedkamers is verplicht. Kledij wordt niet in de zaal achtergelaten
14. Voor de veiligheid van de kinderen en een goed verloop ven de lessen te garanderen vragen we met aandrang
dat de ouders de zaal verlaten
15. Het is niet toegelaten om op turntoestellen/vensterbanken te kruipen tussen, voor of na de lessen
16. Het is ten strengste verboden om op de toestellen te drinken of te eten. Kauwgom is verboden
tijdens de lessen
17. De club is NIET verantwoordelijk voor incidenten in de kleedkamers, op de speelplaats, op straat, enz.)
18. Er is geen verplichte kledij. Weliswaar bij het turnen wordt gevraagd dat het lid aangepaste kledij
draagt (training in de winter, met short en T-shirt eronder/ short en T-shirt in de zomer) Het is verboden om
rokken, jeansbroeken en stadsschoenen te dragen tijdens het turnen (respecteer het materiaal = zeer
duur).Losse truien, T-shirts en broeken zijn tijdens het turnen te vermijden.
19. Tevens vragen we aan de leden om van schoeisel te wisselen en turnpantoffels te dragen tijdens de
lessen. Sportschoenen zijn niet toegelaten bij turnen, op kousen en blootvoets turnen is af te raden
20. Juwelen, uurwerken of festivalbandjes zijn verboden en wij vragen wij deze thuis te laten. De club is
niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers. Piercing moet afgeplakt worden met tape.
21. Aan personen met lange haren wordt gevraagd deze samen te binden tijdens de lessen. Storende haarlokken
voor de ogen worden verzocht met platte speldjes vastgemaakt te worden.
22. Wij zijn geen kinderopvang en vragen aan de leden met regelmaat aanwezig te zijn zodat zij door afwezigheid
de groep niet vertragen in hun opmars naar verbetering
23. De ouders zetten hun kinderen af in de zaal en verlaten de zaal. Zij komen na de les hun kinderen afhalen in de
zaal. Indien de ouder te laat schijnt te komen wordt de respectievelijke leiding gewaarschuwd. Wij zijn niet
verantwoordelijk daar het kind vertrekt met andere personen.

