Reglementen indoor tennis
Voor de goede gang van zaken ...
9 TC ZELEM VUISTREGELS:
☐ WEES OP TIJD: Men betreedt en verlaat het terrein steeds op het voorziene uur
zonder de anderen te hinderen (er wordt niet vroeger begonnen of later geëindigd).
3 Minuten voor het einde dien je te stoppen en het plein te vegen.
☐ PROPER: Men tracht de ganse accommodatie zo proper mogelijk te houden. Afval
dient terug meegenomen te worden. Als er nog vuil ligt van de vorige match, dan
brengt men dit dan AUB mee en meldt dit eventueel aan de toog. Er staat een
vuilbak aan de ingang van de hal. Roken is verboden in gans de accommodatie !!!.
☐ PROPERE PANTOFFELS: Tennispantoffels moeten vrij zijn van gravel en dienen
proper te zijn. Wij raden iedereen aan om aparte pantoffels aan te schaffen voor
het winterseizoen. (GEEN GLADDE ZOLEN).
☐ STEEDS VERWITTIGEN BIJ AFWEZIGHEID: Bij afwezigheid moet men steeds
bellen. De abonnee kan zijn veld afstaan aan anderen. Bij afzegging, minimum één
week op voorhand, krijg je een kaart voor één vrije beurt.
☐ GEEN ABONNEMENTEN DOORVERKOPEN: Abonnementen kunnen op het einde
van het winterseizoen niet worden doorgegeven aan anderen. Wanneer iemand
zijn abonnement niet vernieuwt, komt dit terug aan de club.

☐ BINNEN IN DE ZOMER: Leden kunnen bij regen in de zomermaanden
overschakelen op indoorspelen indien er indoorvelden vrij zijn (€ 4 /uur). Dubbelspel
heeft voorrang op enkelspel. Vervolgens heeft terrein 1 voorrang op 2, dan 3, 4,
5,6 en tot slot 7.
☐ TC ZELEM HEEFT VOORRANG: Van april tot september hebben georganiseerde
activiteiten van TC ZELEM voorrang op individuele leden (interclub, tornooi,
jeugdactiviteiten, tennislessen,...).
☐ BESCHADIGINGEN MEEDELEN: Elke beschadiging of grondige vervuiling aan de
terreinen of de hal kan worden meegedeeld aan de uitbater.
☐ Elke inbreuk op deze reglementen kan door het bestuur gesanctioneerd worden
door het verwijderen uit de hal van de speler zonder eventuele terugbetaling van
de abonnementskosten.

