HUISREGELS ZAALSPORTVERENIGING TEMPORA
Plezier hebben met sport is onze belangrijkste doelstelling en daar horen ook wat regels bij:















Onze leden worden vaak gebracht door ouders, verzorgers en evt. andere kinderen. Vaak
moet er nog even geholpen worden met omkleden. In verband met de concentratie van
kinderen en trainer is het niet toegestaan te blijven kijken. Na afloop van de les is het prettig
dat u helpt met aankleden, mocht dat nodig zijn.
Bijzonderheden van het kind die belangrijk zijn voor de les, kunnen kort vooraf gemeld
worden. Mochten er korte vragen zijn aan de trainer dan is na de les het beste moment om
dit te bespreken.
Sieraden dragen tijdens de sport is niet toegestaan en kan zelfs tot gevaarlijke situaties
leiden. Wilt u er voor zorgen dat uw kind geen armbanden, horloges, oorbellen, ringen,
kettingen en enkelbandjes meeneemt. Omdat de kleedkamers niet afgesloten worden, is
ook niet wenselijk iets van waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. Tempora
is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal.
Losse haardracht is absoluut ongewenst. Lang haar dat los gedragen wordt, kan ergens
tussen komen of voor de ogen komen, waardoor uw kind geen goede inschatting kan maken
van diepte, hoogte en snelheid. Wilt u er voor zorgen dat uw kind altijd (lange) haren in een
vlecht of staart heeft? Jongens met (half)langhaar dragen een haarband.
Eten en drinken in de sportzaal zelf is niet toegestaan. In de kleedkamer kan uw kind in de
tas iets te drinken bij zich hebben mocht dat nodig zijn.-> Natuurlijk mag uw kind in de
kleedkamer wel iets eten of drinken, mocht dit nodig zijn.
Traktaties mogen feestelijk zijn en lekker, wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie.
Kijk voor suggesties op www.gezondtrakteren.nl
Wij respecteren iedereen. Dit verwachten wij ook van onze leden en hun familie. Schelden,
beledigen, pesten en overige kwetsende uitlatingen worden niet getolereerd. Honden en
andere huisdieren zijn niet toegestaan in de gymzaal.
Mededelingen zullen wij zoveel mogelijk per mail aan u versturen. Zorgt u ervoor dat
uw recente e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is?
Het is altijd noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken mocht dat tijdens de les nodig
zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw (recente) mobiele telefoonnummer bij de trainer en de
ledenadministratie bekend is? Ook melden dat uw kind later komt of niet, is met een app of
sms-je zo geregeld.
Tijdens lessen en wedstrijden kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt, onder meer
ter ondersteuning van de lessen en voor het verbeteren van de leersituatie. Tevens kunnen
foto’s en video’s worden gebruikt voor externe publicatie (website, wervingscampagne,
brochures etc.).Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit, bij voorkeur schriftelijk,
kenbaar maken bij het bestuur.
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