Lesreglement Nibbie’s Gym
De cursus bestaat uit 10 lessen voor zowel de peuters als kleuters, onder voorbehoud van uitval van feestdagen. De lessen
worden verzorgd door de trainers van Stichting Samen Sportief. Voor de geplande lessen verwijzen wij naar de lesplanning.
Lesduur peuters en kleuters: 1 lesuur is 45 minuten.
Tarieven: De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief btw en gebruik van alle materialen. Het totale
lesgeld dient via een factuur betaald te worden.
Inschrijving: Het inschrijfformulier is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij de Heiberg. Aanmelding voor de
lessen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de lessen, zoals deze gepubliceerd zijn op het
inschrijfformulier. Na aankoop van een strippenkaart heeft u geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
Indeling: Bij een volle lesgroep zal er nieuwe lestijd worden aangeboden. Een week voor aanvang zal de indeling bekend
gemaakt worden per e-mail. Tijdens de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, leeftijd en
niveau. De trainer bekijkt de eerste twee lessen of de groepjes goed zijn samengesteld. Hierin kunnen nog wijzigingen
aangebracht worden om iedereen op de juiste niveau te laten sporten.
Uitval lessen: De lessen gaan altijd door.
Verhindering trainer: Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Deze lessen
worden overgenomen door een andere lesgever of ingehaald.
Verhindering deelnemer: Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden. Niet
komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste lessen kunnen, waar
mogelijk in overleg met de trainer worden ingehaald. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanvang van de les: De trainers streven ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de
trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat uw kind 5 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig is. Bij regelmatig te laat
komen beslist de trainer of de deelnemer mag aanvangen in de les.
Ouders: Alle ouders moeten de sportzaal verlaten bij aanvang van de les en plaatsnemen in de kantine achter glas. De
laatste 10 minuten worden ze door de trainer uitgenodigd mee te doen met hun zoon of dochter.
Kleding: Iedereen is verplicht om deel te nemen aan de trainingen in sportieve kleding. Het juiste schoeisel is belangrijk.
Schaf bij voorkeur gymschoenen aan met dunne zolen of laat uw kind deelnemen op blote voeten. Op onze locatie zijn
kleedkamers aanwezig.
Inschrijving: Iedereen kan inschrijven voor de lessen mits ze tussen de 2 en 6 jaar oud zijn. Voor iedere lescyclus van 10
weken vindt een aparte inschrijving plaats. De les gaat door bij een minimum van 6 inschrijvingen. Indeling van de
lesgroepen vindt plaats door de trainer. Indeling zal geschieden op binnenkomst van inschrijving. Inschrijving verplicht u tot
betaling.
Verzekering: De trainer en Speellandschap de Heiberg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van
schade/verlies aan privé eigendommen en letsel tijdens de lessen. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u
onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden.
Foto: Tijdens de lessen zullen er foto’s gemaakt worden. Deze kunnen door ons gebruikt worden op onze media kanalen.
Mocht u hier problemen mee hebben dit graag persoonlijk aangeven bij de trainer.
Vragen? Na afloop van de les is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd
voor nodig is, graag een aparte afspraak maken met de trainer.

