Boksschool Teus de Kruyf
Algemeen reglement:
Lidmaatschap:
Lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Gaat u een lidmaatschap aan dan
bent u ook reglementair een vast lid. Aanvraag lidmaatschap geschiedt schriftelijk d.m.v. het
lidmaatschapsformulier. De boksvereniging behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van
redenen leden te weigeren en of lidmaatschap te beëindigen. Opzegging lidmaatschap geschiedt
schriftelijk gericht aan het bestuur. De voertaal van de lessen en op de gehele school is
Nederlands.
U dient uw snelheid aan te passen tot een maximaal van 15km/u in de buurt om de veiligheid te
garanderen van U zelf alsmede van de buurtbewoners.
Contributie:
Het incasseren van de contributie geschied dmv automatische incasso en wordt geïncasseerd aan
het eind van de maand. Er wordt 1 maand van te voren geïncasseerd, i.v.m. de opzeg termijn van 1
maand.
Het inschrijfgeld is 20 euro voor de leden, hiervoor krijgen ze 1x bandages en 1x bitje. Dit
bedrag krijgen ze niet retour bij afzegging lidmaatschap. Gezinnen met minimaal 3 deelnemende
leden krijgen 10% korting op de maandelijkse contributie. Het opzeg termijn is 1 maand.
Trainingen:
Wij raden u aan om een medische (sport)keuring te ondergaan om te laten bepalen in hoeverre u
bepaalde sport activiteiten kunt ondergaan. De boksschool kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor enig lichamelijk letsel. Geef bij de trainers aan welke blessures er zijn zodat er rekening
gehouden wordt hiermee. De trainingszaal mag alleen betreden worden met schone
sportschoenen en gepaste trainings kleding.
Het is verboden te trainen met sieraden, om zodoende blessures te voorkomen.
U dient zich te houden aan de adviezen, raadgevingen en lesopbouw van de trainers. U dient tijdig
aanwezig te zijn om aan de lessen deel te nemen.
Aansprakelijkheid:
De boksschool, bestuur en trainers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor
schade tengevolge van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen en
anderszins. Bij beschadigingen aan het gebouw en/of middelen van de boksschool, welke
veroorzaakt zijn door een bokslid. Is het aan het bestuur om te bepalen of de schade verhaald
moet worden op het desbetreffende lid.
Huishoudelijk reglement:
Lesmateriaal zoals bokshandschoenen, springtouw, bokszakken etc. worden door de boksschool
verstrekt, maar dienen als van u zelf te worden gebruikt.
Persoonlijke bezittingen en waardevolle spullen kunnen tijdens de lessen afgegeven worden aan
de barmedewerkers. Roken is in het gehele gebouw verboden.
Het gedeelte achter de bar is alleen toegankelijk voor de daarvoor aangewezen personen.
Kleed en douche ruimte zijn alleen toegankelijk voor leden. De heren en dames kleedruimtes zijn
gescheiden.
V.O.G.
We zijn aangesloten bij de V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) we tolereren geen seksuele
intimidatie, geen racisme vanwege afkomst, huidskleur, geloof of andere zaken. De vertrouwen
personen staan vermeld op de website. www.boksschool-teusdekruyf.nl
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