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Sportcomplex Annapark, Sas van Gentlaan 10 – 12, 1324 CT Almere Stad

Algemeen reglement:


Het is absoluut verboden de geleerde technieken te gebruiken en / of toe te passen buiten de lesuren / trainingen. Bij misbruik hiervan volgt
onherroepelijk royement!



De trainingen duren 2x per week één uur; bij bijzondere activiteiten zoals examens, kan het mogelijk zijn dat een gebruikelijk les / training
vervalt.



De contributie dient te worden voldaan op de 1e les van de kalendermaand. De contributie dient per bank
Zendokan of contant te worden voldaan.



Bij afwezigheid, ook indien deze langer aanhoudt, bent u verplicht de contributie normaal te voldoen.



Wanneer men langdurig is geblesseerd of om andere reden de les niet kan volgen is geen contributie verschuldigd, mits wij van tevoren
op de hoogte gesteld zijn.



De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van de leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk
letsel en daaruit voortvloeiende schade. Leden zijn zich ervan bewust dat bepaalde takken van sport bepaalde risico’s met zich
meebrengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen
risico neemt.



Bij opzegging dient een maand opzegtermijn in acht te worden genomen. In deze maand kunnen de lessen uiteraard gevolgd worden.
Bij verhindering dient men normaal door te betalen. Lessen worden het hele jaar gegeven behalve de schoolvakanties niet. Tijdens de
zomerstop is men geen contributie verschuldigd.
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HUISREGELS

1. Het is absoluut verboden de geleerde technieken te gebruiken en/of toe te passen buiten de
lesuren/trainingen.
2. De trainingen duren 2 x per week één uur; bij bijzondere activiteiten zoals examens, kan het
mogelijk zijn dat een gebruikelijk les/training vervalt.
3. Contributie dient te zijn voldaan op de 1e les van de kalendermaand.
De contributie dient per bank ING 9552759 t.a.v. Karatedo-Zendokan of contant te worden
voldaan.
4. Opzegging dient schriftelijk via het correspondentie adres: info@karatedo-zendokan.nl
te gebeuren.
5. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
6. Leden zijn bij blessures geen contributie verschuldigd mits wij tevoren op de hoogte gesteld
zijn.
7. Tijdens de schoolvakanties zullen geen lessen plaatsvinden.
8. Tijdens de zomerstop is men geen contributie verschuldigd.
9. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van de
leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
10. Leden zijn zich ervan bewust dat bepaalde takken van sport bepaalde risico’s met zich
meebrengen.
11. Minderjarigen dienen het inschrijfformulier door ouders of toeziend voogd te laten
ondertekenen.

