REGLEMENT VAN DE TENNISCLUB « LES EGLANTIERS »

Art. 1: Hoe wordt men lid voor het zomerseizoen (15 april - 14 september)
•

Registraties op de website www.leseglantiers.be

•

Een identiteitsbewijs en een foto bezorgen evenals een gezinssamenstelling om te kunnen genieten van het tarief
gedomicilieerd inwoner van Sint-Pieters-Woluwe en Wezembeek.

•

Het bedrag van de bijdrage vereffenen door overschrijving op de rekening BE30 3100 8220 0011
(mededeling: Naam en Voornaam)

•

Door zijn registratie onderschrijft het lid dit reglement dat hij perfect hoort te kennen.

Art. 2: Reserveringen
a) De reserveringen van de leden worden gemaakt via internet op de site ballejaune.com.
b) De leden kunnen 7 werkdagen vooraf reserveren.
c) De leden hebben niet de mogelijkheid om twee opeenvolgende uren te reserveren, maar als de
beschikbaarheid van de terreinen het toelaat, kunnen ze een extra periode spelen (door te reserveren op de
planning ballejaune).
d) De leden kunnen 3 speeluren reserveren. Zodra het eerste uur is voltooid, kan een derde uur binnen de 7 dagen
gereserveerd worden.
e) Een onderbroken spel om redenen onafhankelijk van de wil van de speler (bijv. slecht weer) zal als voltooid
beschouwd worden aan het einde van het uur tijdens dewelke het onderbroken werd.
f)

Elk gereserveerd terrein, onbezet na de eerste 10 minuten, wordt weer beschikbaar.

g) De directie organiseert toernooien en reserveert hiervoor de noodzakelijke terreinen voor de goede afloop van
de competitie. De grootste aandacht zal altijd worden gegeven aan de beschikbaarheid van toegankelijke ruimten
voor leden, en dit in de mate van de specifieke mogelijkheden.
h) In het geval van slecht weer en onbruikbaarheid van de buitenterreinen, als meerdere leden van dezelfde familie
al verschillende terreinen bezetten, zullen ze zich samen in een enkel speelveld groeperen.
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Art. 3: Bezetting van de terreinen
•

Ongeacht het tijdstip van de reservering mag een speler het terrein niet betreden zonder zich eerst te hebben
aangemeld bij de receptie om zich te informeren over een mogelijke wijziging van de toewijzing van de terreinen.

•

De spelers moeten het terrein dat in de planning vermeld is bezetten , deze zal de naam van alle bezetters van
het terrein opnemen.

•

De buitenterreinen zijn toegankelijk vanaf 08.00 uur tenzij anders meegedeeld door de verantwoordelijke voor
het onderhoud. De binnenterreinen zijn toegankelijk van 08:00 tot 23:00 uur.

•

Het zomerseizoen begint op 15 april en eindigt op 14 september. De buitenterreinen zullen echter ook buiten
deze termijn toegankelijk blijven, op voorwaarde dat de weersomstandigheden dit toelaten.

Art. 4: Uitnodigingen
a) Tijdens het seizoen beschikt elk lid over drie uitnodigingen.
b) Het uitnodigingsrecht (€ 5 per uur) is betaalbaar vóór de speeltijd.
c) Het uitnodigingsrecht van een niet bij het onthaal aangegeven partner wordt gefactureerd aan het lid,
vermeerderd met een boete van 20 €.

Art. 5: Kledij
1. In de tennishal is het dragen van reglementaire en propere tennisschoenen vereist.
Het is ten strengste verboden om in de tennishal met vuile schoenen te spelen.
2. Op gravelbanen is het dragen van schoenen met platte zolen verplicht.
3. De conformiteit van de hierboven beschreven schoenen garandeert de kwaliteit en levensduur van de
speeloppervlakken; elke overtreder zal onmiddellijk worden uitgesloten.
4. Tenniskledij is verplicht op het terrein.
5. Geen enkele speler mag spelen zonder T-shirt.
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Art. 6: Controle
•

Alle spelers kunnen op elk moment van de dag of de avond gecontroleerd worden. Deze controles beschermen
de leden tegen fraudeurs; ze moeten daarom met de grootste hoffelijkheid plaatsvinden.

•

De directie behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten waarvan het gedrag, de houding of de woorden
de reputatie of de belangen van de Eglantiers en haar leden schenden.

Art. 7: Tennislessen
1. De leraren van de ATA-tennisschool, erkend door de club, staan ter beschikking van de leden en zijn alleen
bevoegd om les te geven.
2. De directie behoudt zich het recht voor om elke competente persoon, lid van de club als een vrijwillige coach van
de club aan te wijzen.

Art. 8: Diversen
a) De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor kleding of voorwerpen die beschadigd zijn geraakt, gestolen
of verloren zijn gegaan in de instelling. In de onthaalhal worden kleine lockers gratis ter beschikking gesteld voor
de klanten (vragen naar een sleutel, met een waarborg van 5 € aan de kassa).
b) De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen. ALLEEN HET LIDMAATSCHAP BIJ DE
FRANSTALIGE TENNISASSOCIATIE (AFT) DEKT U IN GEVAL VAN ONGEVAL OP HET TERREIN.
c) Het is verboden om buiten de openingstijden het terrein te betreden.
d) De toegang tot de terreinen is alleen voorbehouden aan de spelers die via ballejaune in de planning zijn
geregistreerd.
De andere personen en kinderen niet-spelers worden er niet toegelaten.
e) Het is ten strengste verboden om te roken op de speelvelden en in het Clubhuis.
f)

Het is ten strengste verboden om dieren in de kleedkamers en op de speelruimtes binnen te brengen.

g) Wie vrijwillig of onvrijwillig de installaties of het materieel schendt, is verantwoordelijk voor de veroorzaakte
schade.
h) Een mededelingenbord, geplaatst in het "Clubhuis", zal de leden informeren over de activiteiten van de club.
Informatie zal ook worden verspreid op onze FACEBOOK "De Eglantiers Tennisclub", via ballejaune of e-mail.
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i)

In geval van slecht weer kunnen de terreinen van de tennishal worden bezet volgens de beschikbaarheid van het
moment.

DE DIRECTIE, HET GEACCREDITEERD PERSONEEL, DE LERAREN VAN DE TENNISSCHOOL EN HET PERSONEEL VAN
HET CLUBHUIS HEBBEN DE INSTRUCTIE OM HET REGLEMENT ONPARTIJDIG TOE TE PASSEN.
WIE NIET VOLDOET AAN DE BEPALINGEN DIE DOOR HEN GEGEVEN WORDEN VOOR HET ALGEMEEN BELANG, KAN
WORDEN UITGESLOTEN VAN DE PLAATSEN EN ZIJN REGISTRATIE BIJ DE CLUB GEANNULEERD ZIEN ZONDER
TERUGBETALING OF VERGOEDING.

DE DIRECTIE NEEMT DE VERANTWOORDELIJKHEID OP OM ALLE GEVALLEN TE REGELEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN
DIT REGLEMENT.
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