Reglement 2018-2019
inschrijvingen:
 Door de inschrijving, verbinden de leden en hun ouders er zich toe dit reglement na te leven.
 De voorrangsperiode voor het hernieuwen van een lidmaatschap loopt t.e.m. 30 juni 2017.
 Wij beperken het aantal inschrijvingen per groep. (Inschrijvingen worden chronologisch verwerkt.)
 Turnkring Gymnia vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Turnkring Gymnia vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation). De
Privacyverklaring van Turnkring Gymnia vzw geeft helder en transparant informatie over hoe Turnkring Gymnia
vzw met de persoonsgegevens omgaat. Deze is steeds te raadplegen via www.gymnia.be/avg.
 Het lidgeld omvat het lidmaatschap bij Turnkring Gymnia en de verzekeringen voor één sportjaar.
 Het sportjaar start op 01 juli 2018 voor ToestelTurnen (Pre-)Competitie.
 Het sportjaar start op 01 september 2018 voor ToestelTurnen Basis en Basis+.

afspraken:
 De leden komen niet vroeger dan 15 minuten op voorhand naar de turnzaal.
 Laattijdig toekomen verstoort steeds het goede verloop van de les.
 In de turnzaal worden er geen dranken of eetwaren verbruikt, uitgezonderd water, een droge koek of fruit.
 Tijdens de gymlessen dragen de leden uniformkleding van Turnkring Gymnia (T-shirts/topjes/turnpakjes, …)
 Tijdens de gymlessen dragen de leden van ToestelTurnen Basis en Basis+ zachte gymschoentjes.
 Het is niet toegelaten om te sporten op sokken of balletschoentjes.
 Tijdens de gymlessen worden losse haren samen gehouden met een elastiekje van zodra de lengte dit toelaat.
 Alle juwelen, (oorringen, halskettingen, piercings, …) worden uitgelaten tijdens de gymlessen.
 De ouders die in de turnzaal verblijven tijdens de turnles doen dit in stilte.
 De ouders halen onmiddellijk na de les hun kinderen af aan de turnzaal.
 De ouders waarvan de kinderen alleen huiswaarts keren na de turnles, brengen de begeleider hiervan op de
hoogte.
 Als er tijdens de gymlessen gerichte beelden worden genomen in het kader van een besloten kring, dan wordt
hiervoor toestemming gevraagd (www.gymnia.be/avg).
 Als er beelden worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op website of Facebook pagina van Turnkring Gymnia), dan
wordt hier schriftelijk toestemming voor gevraagd (www.gymnia.be/avg).
 Er worden door Turnkring Gymnia geen lidgelden terug betaald op vraag van de leden of hun ouders.
 Onverantwoorde praktijken van de leden, niet naleven van de afspraken, verstoren van de goede
verenigingleefsfeer, enz. ... kan leiden tot uitsluiting van de gymlessen en kan uiteindelijk leiden tot intrekking van
het lidmaatschap bij Turnkring Gymnia.

verzekeringen:
 Al de leden van onze kring zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de gymlessen.
 Al de leden van onze kring zijn persoonlijk verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de gymlessen, alsmede
op de kortste weg naar en van de turnzaal.
 De verzekering dekt de schadegevallen die ontstaan zijn tijdens de gymlessen en de activiteiten georganiseerd
door Turnkring Gymnia vzw.
 De verzekering dekt geen persoonlijke materiële schade zoals brillen, juwelen, enzovoorts.
 Schadegevallen moeten binnen de 3 werkdagen gemeld worden aan Turnkring Gymnia vzw.
 De algemene voorwaarden van de verzekeringen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Turnkring Gymnia
vzw.
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