Tenniskoulun säännöt

VALMENNUSKAUSI JA VALMENNUSEHDOT
Valmennuskausi jaetaan kahteen valmennusjaksoon, jotka ovat syys-joulukuu ja tammihuhtikuu. Yhden kauden pituus on yleensä 15 viikkoa. Ilmoittautumalla valmennukseen
pelaaja sitoutuu olemaan mukana tuntien jatkuessa kevätkaudella ilman erillistä ilmoitusta.
Opetus voi keskeytyä, jos tennishalli ei ole käytettävissä seurasta riippumattomista syistä.
Opetuspaikkana toimii Liikuntakeskus Troppi. Valmentajat jakavat valmennusryhmät.
Ryhmissä voi tapahtua muutoksia kauden aikana.

VALMENNUSAJAT
Valmennusryhmien lukujärjestys julkaistaan ennen valmennuskauden alkua seuran
käytössä olevien tuntien mukaisesti. Jokainen ilmoittautunut on velvollinen tarkistamaan
oman harjoitusaikansa. Aikoja ei ilmoiteta pelaajille erikseen. Mikäli pelaaja ei ole
osallistunut opetukseen tai ilmoittanut poissaoloistaan ensimmäisen neljän kerran aikana,
menettää hän paikkansa valmennusryhmässä.

RAUMAN VERKKOPALLOSEURAN VASTUUN RAJOITUS
Valmennettava vastaa itse tapaturmavakuutuksesta. Seura ei vastaa valmennuksessa
sattuneista tapaturmista. Valmennuksessa voidaan käyttää videointia osana
opetusprosessia. Mikäli pelaaja ei halua, että häntä kuvataan, tulee hänen ilmoittaa
asiasta etukäteen. Jokaisen ilmoittautuneen antama sähköpostiosoite lisätään RaVS:n
sähköiseen jakelulistaan.

VALMENNUSMAKSU JA SEN LASKUTUS
Valmennusmaksu laskutetaan valmennuskausittain sähköpostilla. Kauden
valmennusmaksu suoritetaan aina kokonaan, riippumatta siitä, montako kertaa
valmennettava on käynyt kauden aikana harjoituksissa. Yli kuukauden kestävä,
lääkärintodistuksella osoitettu sairaus, otetaan huomioon kauden maksua pienentävänä.
Maksun täsmällinen suoritus on opetuksessa mukana olemisen edellytys. Valmennuksen
lopettaminen on tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostilla osoitteeseen tennis@ravs.fi, kahta
viikkoa ennen seuraavaa jaksoa. Mikäli pelaaja haluaa lopettaa valmennuksen kesken
kauden, laskutus loppuu kuukauden kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta.
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HARJOITUSTUNTIEN HINTA JA RYHMÄKOKO
Harjoitustuntien hinta muodostuu valmennuksesta ja opetuksesta, kenttävuokrasta,
palloista sekä opetusvälineistä. Hinnasto julkaistaan erillisenä ilmoittautumisen
yhteydessä. Valmennusryhmässä (ei koske mini- ja miditennisryhmiä) on oltava vähintään
kolme, mutta enintään neljä henkilöä. Jos ryhmässä ei kauden alettua ole jostain syystä
kuin kaksi henkilöä, niin ryhmä lakkautetaan neljän viikon kuluttua, ellei vaadittu
ryhmäkoko siihen mennessä ole toteutunut.

TENNISKOULUN HARJOITUSETIKETTI
Harjoitustunnille tullaan aikataulun mukaisesti ja pelaajalla on oltava olla asianmukaiset
liikuntavarusteet ja sisäpelikengät. Kentällä noudatetaan asianmukaista ja kanssapelaajia
kannustavaa käytöstä ja kielenkäyttöä. Alkulämmittely on tärkeä osa harjoitusta ja
ennaltaehkäisee vammoja. Tunnin aikana matkapuhelimet on pidettävä suljettuina tai
äänettöminä. Pakottavissa tilanteissa on poistuttava kentältä puhelun ajaksi.
Harjoitusrauhan mahdollistamiseksi ja turvallisuussyistä johtuen harjoituskentälle ei saa
tunnin aikana tulla valmennukseen kuulumattomia henkilöitä.

POISSAOLOISTA JOHTUVA TUNTIEN KORVAAMINEN
Aikuisten valmennuksessa on mahdollista korvata esim. työmatkasta, flunssasta tms.
johtuva yksittäinen poissaolotunti, mikäli saman viikon muusta aikuisten ryhmästä
vapautuu paikka. Tällöin pelaajan on itse huolehdittava korvattavan tunnin ilmoittamisesta
tiedotusjärjestelmään sekä järjestettävä osallistuminen korvaavaan tuntiin. Valmentajat
eivät ole velvollisia osallistumaan tuntien korvaamisen, eikä osallistumisoikeutta
korvaustunteihin ole valmennusryhmän ulkopuolisilla henkilöillä.

