Algemene voorwaarden ouder - peuter/kleutergym
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de ouder - peuter/kleutergym
lessen georganiseerd door S.V. Steenwijkerwold – de Woldklautertjes.
Aanmelden
1. Aanmelding vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en deze in te leveren bij de sportdocent,
Jessica Kaan of Jeannet de Zeeuw
2. De persoonlijke gegevens van de ouders en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden gebruikt.
3. U kunt deelnemen zodra het inschrijfformulier in goede orde is ontvangen.
4. De eerste les is een proefles, deze les is gratis. Na deze les kunt u aangeven of u met uw kind op peuter/kleuter gym
wilt. U neemt dan neemt het ingevulde aanmeldformulier de eerstvolgende les mee.
Betaling
1. Het volgen van de gymlessen verloopt per 5-lessenkaart. U betaalt voor een 5-lessenkaart een bedrag van € 15,00.
Voor een ‘losse les’ betaalt u € 3,50. Heeft u meerdere kinderen binnen het gezin die gaan gymmen, dan is het
mogelijk om een familiekaart te kopen, dit zijn 10 lessen voor €25.
2. De betaling van de strippenkaarten en de ‘losse les’ is via contante betaling.
3. De leskaarten zijn beperkt na uitgifte geldig. Bij het kopen van een 5-lessenkaart of familiekaart zijn deze de
daaropvolgende 7 lessen geldig.
Duur en begeleiding van de lessen
1. De lessen duren 60 minuten.
2. De lessen worden uitgevoerd door een bevoegd sportdocent.
3. Gedurende de gymlessen wordt er van de ouders verwacht dat zij, vanwege de veiligheid, hun kind begeleiden bij
de activiteiten. Door samen te bewegen motiveren zij hun eigen en andere kinderen om mee te doen. Tijdens het
klimmen en klauteren helpen ouders hun eigen kind en moedigen zij aan om onderdelen zelf te proberen.
4. De lessen worden om de week op zaterdag aangeboden, bij bijzonderheden zal de les 1 week eerder of 1 week later
zijn. Het lesrooster wordt 2 keer per jaar bekend gemaakt.
5. Er zijn 2 groepen ouder - peuter/kleuter gym. Van 09:30 uur t/m 10:30 uur en van 10:30 uur t/m 11:30 uur. U mag
zelf bepalen bij welke groep u aansluit. Dit kan iedere zaterdag verschillen.
Kleding
De kinderen dragen kleding waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen. Voor de ouder - peuter/kleutergym is het fijn
om gymschoenen aan te hebben, er mag op blote voeten mee gedaan worden, sloffen of op sokken met anti slip. De
jassen, tassen en schoenen kunnen allemaal in de kleedkamer gelaten worden. Ouders mogen niet op buitenschoenen
de gymzaal betreden, deze kunnen de lessen meedoen op gymschoenen, sokken, of blote voeten.
Locatie
Locatie De lessen vinden in principe plaats bij de gymzaal van S.V. Steenwijkerwold
(Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold). Het kan dat de les op een andere locatie (bij mooi weer) buiten plaatsvindt.
Dit zal dan op en rond het sportpark van S.V. Steenwijkerwold plaatsvinden. U ontvangt hier tijdig informatie over.
Begeleiding en aansprakelijkheid
1. Deelname aan de door de Woldklautertjes georganiseerde lessen geschiedt op eigen risico.
2. De Woldklautertjes zijn niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door
en/of verband houdend met deelname aan een georganiseerde activiteit.
3. De Woldklautertjes is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
4. De Woldklauterjes is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor
andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.
Foto’s en video opnames Tijdens de gymlessen worden er regelmatig foto’s genomen en/of video-opnames gemaakt.
Met het beeldmateriaal wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan.
Indien u bezwaar heeft, kunt u dat aangeven op het Aanmeldformulier.

