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De ondergetekenden:
De sportschool Shim Kung, vermeld aan hoofde dezes en dependances en de cursist(e):
voornamen
geboren te
wonende te (adres)
tel. nr.:
achternaam

op (dd/mm/yyyy)

postcode

woonplaats

Overeenkomst Tang Soo Do Sportschool Shim Kung
komen, voor wat betreft het volgen van lessen in Tang Soo Do het volgende met elkaar overeen:
1 Bij ondertekening van deze overeenkomst dient men 2 pasfoto’s in te leveren. De pasfoto’s zullen uitsluitend gebruikt worden voor
de administratie van Sportschool Shim Kung.
2 Het lesgeld bij 2x trainen in de week bedraagt € 38,00 per maand voor senioren en € 34,00 per maand voor junioren en bij 1x trainen in de week
bedraagt het lesgeld € 28,00 per maand voor senioren en €24,00 per maand voor junioren (leden tot en met 15 jaar) en dient bij vooruitbetaling te
worden voldaan, vallende voor de eerste maal op de datum van aanvang van de overeengekomen trainingsperiode en vervolgens op iedere eerste
lesdag van de maand. Het innen van het lesgeld, de contributie, verloopt via automatische incasso en is berekend over 12 maanden. (onder junioren
wordt verstaan leden tot en met 15 jaar) (onder senioren wordt verstaan leden vanaf 15 jaar)
3 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en wordt, na het verstrijken van die termijn, met eenzelfde termijn steeds
weer verlengd, tenzij een der partijen aan de andere partij bij aangetekend schrijven te kennen geeft de overeenkomst niet meer te willen verlengen
en mits daarbij een opzegtermijn van tenminste één maand in acht wordt genomen.
4 Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, BTW etc. Alle cursisten
ontvangen ten aanzien van cursusgeldwijzigingen tijdig bericht.
5 Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontheft ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het
verschuldigde lesgeld en schept voor ondergetekende niet het recht op enige vermindering van het lesgeld noch op enige tegenvordering hoe ook
genaamd en te welke titel ook, zelfs niet in geval van ziekte van de cursist(e), tenzij de sportschool hem/haar van die verplichting tijdelijk heeft
ontheven, hetgeen dan echter zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring afgegeven door de sportschool.
6 De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend voor eigen risico en dat schade ten gevolge
van enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak ook of tijdens de lessen door welke oorzaak ook opgelopen aan de ondergetekende
of één of meer derden – al dan niet medecursist(en)- volledig door hem/haar zal worden gedragen.
De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor als dan te doen van alle rechten en aanspraken tot het instellen en van enige actie tegen de
sportschool of aan de sportschool verbonden leraren wegens vergoeding van kosten, schaden en interesse of anderszins als geval van enig ongeval
of letsel ten gevolge van sportbeoefening of tijdens de lessen door welke oorzaak ook ontstaan en aan wie ook opgekomen, en of wegens het in het
ongerede raken van de in de sportlokalen gebruikte en/of achtergelaten sportkleding en voorwerpen en voorts de sportschool en dezelfde leraren
te zullen vrijwaren voor rechtsvorderingen en aanspraken van derden – en al dan niet medecursist(en) – uit hoofde als vorenbedoeld.
7 De cursist(e) is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool toekomende gelden. Bij niet tijdig betaling van die gelden wordt de vordering
in handen gesteld van een incassobureau, dat voor inning zal zorgen. De kosten aan deze incasso verbonden komen voor rekening van de cursist(e),
(waaronder wordt verstaan degene, die de overeenkomst sluit.)
8 Voor zover dit formulier, behoudens door de sportschool, door meerdere personen in welke kwaliteit ook is ondertekend, zal ieder van hen jegens
de sportschool hoofdelijk voor het geheel zijn verbonden.
9 De ondergetekende verklaart een afschrift van dit formulier, de overeenkomst, en de algemene bepalingen+- te hebben ontvangen en alvorens dit te
hebben ondertekend, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen.
Aldus overeengekomen en getekend te hebben (plaats)
Namens sportschool Shim Kung:

op (datum)
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Handtekening:
Naam ouder/voogd:
De cursist(e) of indien minderjarig ouder/voogd:

• De cursisten hebben zich te houden aan de algemene bepalingen van de sportschool.
• De cursisten dienen op de hoogte te zijn van zijn/haar lichamelijke gezondheid en niet deel te nemen aan de training indien er
sprake is van een ernstige aandoening/ziekte waarbij sporten een onaanvaardbaar risico vormt.
• De sportschool of haar trainers en cursisten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en andere kwetsuren die
opgelopen zijn tijdens de training. Alle trainingen geschieden op eigen risico.
• Men dient zich te gedragen naar, en te houden aan de etiquette, vormen en regels van de betreffende gevechtsvorm of sport.
• Men dient respect te tonen voor de kunst van de gevechtsvorm en voor de daarin onderwijzende leraar. Immers op zijn school
en onder zijn bekwame leiding ontvangt men het juiste en verantwoorde onderricht, waartoe geheel vrijwillig is besloten.
• Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.
• Men dient op tijd op de lesuren aanwezig te zijn.
• De dojang (trainingsruimte) mag volstrekt niet met straatschoeisel worden betreden.
• In het belang van de concentratie van de leerling is meekijken bij de training niet gewenst, mits dit voor de les met de leraar
wordt besproken.
• Het is verboden in de kleedkamers en trainingsruimte te roken. De training onderbreken of de dojang verlaten zonder hiervoor
toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan. Het bedrijven van handel op de sportschool is verboden, indien hiervoor
geen toestemming is verleend door de leiding.
• Tijdens trainingen behoort men een witte tobok (Tang Soo Do pak) te dragen, welke schoon en verzorgd dient te zijn.
Andere kleuren zijn niet toegestaan.
• Het is verboden om een andere band te dragen dan die bij zijn/haar graduatie behoort.
• Tijdens de trainingen worden geen sieraden gedragen, zoals bijv. ringen, halskettingen. Kauwgum en/of snoep is tijdens de lessen
eveneens niet toegestaan te gebruiken.
• Men dient schoon op de trainingen te verschijnen en eventuele verwondingen te zijn verzorgd en verbonden.
• Nagels dienen kort geknipt en verzorgd te zijn.
• De hoger geclassiﬁceerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam
zijn om de vooruitgang te bevorderen. Wanneer men wordt gevraagd, hulp en medewerking te verlenen aan demonstraties,
wedstrijden e.d. dient men indien gelegen hiertoe bereid te zijn.
• De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken / vernieling van persoonlijke eigendommen.
• Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de sportschool in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de school worden ontzegd en verliezen hun rechten,
doch behouden hun lopende ﬁnanciële verplichtingen.
• Het is niet toegestaan lid te zijn van nog een andere Tang Soo Do sportschool/vereniging of op een andere
sportschool/vereniging Tang Soo Do trainingen te volgen of hieraan medewerking te verlenen, haar/zijn kennis door te geven
aan derden, zonder hiervoor schriftelijk toestemming van de Shim Kung leiding te hebben verkregen.
• Leerlingen die niet in het bezit zijn van een Bondspaspoort met geldige betalingskaart kunnen niet deelnemen aan examen,
cursussen, selecties en wedstrijden. Er wordt verwacht dat men zich volledig inzet om een zo hoog mogelijk prestatie te
bereiken en zorg te dragen voor een sportieve sfeer.

