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LESOVEREENKOMST:
De ondergetekende verbindt zich aan Stichting Sportclub Martial Arts Europe
En verklaart zich akkoord met de navolgende regels.
01. De contributie dient per kwartaal, half jaar of een jaar vooruit betaalt te worden.
02. De leerling is verplicht zich bij een medisch bureau te laten keuren op geschiktheid voor de
lessen te volgen.
03. De trainingen geschieden geheel op eigen risico, verwondingen en/of ander letsel tijdens de
trainingen ervoor of erna valt niet onder verantwoording van de leiding.
04. De lessen moeten worden bijgewoond met een schoon Taekwondo-pak, korte nagels en een
schoon lichaam.
05. De deelnemers dienen zich (in de sportzaal) te gedragen naar het taekwondo regels. Bij het
niet nakomen van deze regels, is de leerling zelf aansprakelijk voor de verdere gevolgen.
06. Voor deelnemers onder 16 jaar is een handtekening van een van de ouders verplicht.
07. Minimum opzegtermijn is één maand van tevoren, dit mondeling of schriftelijk indienen bij leraar.
08. Geen terugbetaling van lesgeld wegens verzuim en/of erkende feestdagen.
09. Eenmaal per jaar zijn wij maximaal 6 weken gesloten wegens zomervakantie. U hoeft de
contributie dan niet te betalen.
10. De leiding stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van gelden en/of goederen.
11. Tijdens de lessen mogen geen sieraden gedragen worden.
12. De lessen dienen regelmatig bezocht te worden, dit in het belang van de examens.
13. Achterstallig lesgeld is niet toegestaan, bijniet afmelden wordt het lesgeld één maand doorberekend.
14. De leerling kan afgezet en opgehaald worden, de ouders/verzorgers, vrienden etc.
mogen alleen in de eerste week van de maand een les bijwonen.
15. De leerling is verplicht lid worden van TBN (Taekwondo Bond Nederland).De leerling betaalt
jaarlijks een bepaald bedrag, vastgesteld door TBN. De leerling wordt dan automatisch
verzekerd, bovendien kan de leerling deelnemen aan nationale en internationale evenementen.
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