Betingelser for deltakelse på kurs i Ullern Tennisklubb 2022/2023
Før påmelding til kursene i Ullern Tennisklubb forplikter spillere/foresatte seg til å lese gjennom disse
betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene.
Medlemskap
Man må i utgangspunktet være medlem av Ullern Tennisklubb for å delta på kurs. Men de yngste på
rødt nivå kan spille en betalingstermin før man må ha medlemskap. Merk ulike typer av medlemskap
og at det er rimeligere priser på medlemskap for de yngste.
Påmelding/avmelding
Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder i utgangspunktet for hele sesongen høst
2022/våren 2023. All trening/kurs er delt inn i 3 betalingsterminer pr. år: Høst (fra skolestart til jul)
Vinter (fra januar til påske) og Vår (fra påske til skoleslutt i juni). Innenfor et skoleår er man
automatisk påmeldt til neste betalingstermin med mindre man melder seg av på e-post innen
oppgitte frister tilsendt på e-post.
Dessuten har vi høstferie, vinterferieleir og sommerleir med separat påmelding.
Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i et semester, hvis det er ledig
plass.
E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. Alle foresatte til
spillere under 18 år forplikter seg til å registrere en e-post til en av spillerens foresatte. I forbindelse
med alle aktiviteter og all trening sender klubben ut all viktig informasjon via e-post. Vi sender også
ut fakturaer på e-post. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere sende en mail på
post@ullerntennis.no. E-posten kan brukes til å kontakte spillere/foresatte ang. trening, turneringer
og andre aktiviteter i klubben.
Mobilnummer til foresatte
Alle foresatte til spillere under 18 år forplikter seg til å registrere et mobiltelefonnummer og en
mailadresse til en av spillerens foresatte. Dette for å raskest mulig få kontakt med foresatte dersom
det skulle oppstå en skade, akutt sykdom eller lignende.
Man kan finne opplysninger om hvordan klubben bruker personopplysninger på nettsidene våre.
Gruppesammensetninger / aksept av treningstilbud
Ved påmelding aksepteres det at klubben setter sammen treningsgrupper etter alder og
ferdighetsnivå. Klubben forbeholder seg retten til inndeling etter ferdighetsnivåer og opptak til neste
nivå- og hvilke nivåer hver spiller er på vurderes av trenerteamet.
Man kan melde inn ønsker om treningspartner etc., og vi prøver å ta hensyn til dette, men vi kan ikke
garantere at slike ønsker blir imøtekommet. De som trener mye må ha en balanse mellom oppover-,
bortover- og nedovertrening og jo eldre barna blir jo mer tar vi sportslige hensyn og hvor ivrige barna
er enn sosiale hensyn ved oppsett av grupper.
Treningsregler – holdning og oppførsel etc.
Man møter presis til hver trening og har utstyret i orden. Racket kan lånes i starten for nye spillere,

men det er ikke slik at man låne utstyr over lenger tid, f.eks et helt skoleår. For best mulig
læringsklima på timene ønsker vi en viss grad av disiplin og orden. Uten at dette skal gå ut over
trivsel og spillegleden til spillerne. Man hører etter, er høflig ovenfor medspillere og trenere og
prater positivt om klubben, til seg selv og til andre slik at det skapes et hyggelig miljø med trivsel
blant spillere og trenere.
Tapte timer og fravær
Spillere/foresatte godkjenner at enkelte treningstimer kan bli gjennomført i dårlig vær (utesesong) og
med mindre enn en trener per bane ved uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne).
Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene, men hvis det gjentar seg ofte på en sesong vil det
gjøres forsøk på å finne nye tider for erstatningstimer, f.eks i helger. Men det garanteres ikke at de
kan gjennomføres eller at blir på tidspunkt som passer for alle.
Det gis ikke kompensasjon/refusjon ved eget fravær/sykdom fra treninger så sant det ikke er
langvarig og man gir beskjed på e-post i forkant av et lenger fravær. Kursdeltakelsen er
personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.
Man kan heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (kortvarig sykdom, reise, mm.) i
andre grupper.
Kurstider
Kurs og trening følger Osloskolen, dvs. at det er trening på de dager det er skole. For høsten gjelder
dette med unntak av første skoleuke som er planleggingsuke og for torsdag-fredag i uke 38 da boblen
skal rigges opp. Da er det kun konkurransespillere som har tilbud om trening på s.k drop in-basis.
Informasjon til dem som får tilbud om dette vil komme på e-post i løpet av sommeren.
Første kursdag høstsemesteret 2022: Mandag 22. august.
Fridager høstsemesteret 2022: Høstferie uke 40 og bobleopprigging tors-fredag i uke 38.
Siste kursdag høstsemesteret 2022: onsdag 21. desember
Første kursdag vintersemesteret 2023: tirsdag 3. januar 2023
Fakturering
Fakturaene sendes ut ca 2-3 uker etter kursstart. Det vil si i begynnelsen av september for høsten
2019. Merk: Man må betale hele kursavgiften for ett semester selv om man velger å slutte kurset
midt i semesteret.
Merk: deltakere på enkelte voksenkurs betaler ved påmelding i SuperInvite eller Matchi.
Fotografering
Ullern Tennis ønsker å kunne bruke bilder av aktiviteter i klubben i sosiale medier og på klubbens
hjemmeside. Ved påmelding til kurs, feriecamps og til JURA-tour samtykker man at kursdeltakere kan
fotograferes under treninger og andre arrangementer i klubbens anlegg og på turneringer. Det er
mulig å reservere seg mot dette ved å gi slik informasjon i feltet ”øvrige opplysninger” i
påmeldingsskjemaet til kurs.
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