SLAGELSE TENNISKLUB
Sommer 2019
Generelle betingelser
•
•
•
•
•
•

Sommersæsonen løber i perioden maj til og med september i alt 5 måneder.
Vintersæsonen løber i perioden oktober til og med april i alt 7 måneder.
Kontingentet for hver sæson betales forud. Ved sæsonstart eller ved indmeldelse for den
resterende periode.
Der er som udgangspunkt ikke holdtræning i skoleferierne
Der er ikke noget indmeldelsesgebyr
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Mini tennis
Der spilles efter Play & Stay princip, med rød og orange bold
Træning med instruktør,
– Tirsdage fra kl. 16.00 – 17.30
– Torsdage fra kl. 16.00 – 17.30
Kontingent med op til 2 ugentlige træningspas

kr. 250,- pr. md.

Junior tennis
Der spilles efter Play & Stay princip, med orange, grøn og gul bold
Træning med instruktør,
GRØN & GUL
– Mandage fra kl. 16.00 – 18.00
– Onsdage fra kl. 16.00 – 18.00
Turnerings og kamptræning
– Tirsdage fra kl. 17.30 – 19.00
– Torsdage fra kl. 17.30 – 19.00
Kontingent uden træning
Kontingent med op til 2 ugentlige træningspas
Turnerings & kamptræning for øvede med op til 4 ugentlige træningspas

kr. 125,- pr. md.
kr. 250,- pr. md.
kr. 350,- pr. md.

Kontingent giver adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.

Ung-senior tennis (17 - 25 år)
Kontingent uden træning

kr. 150,- pr. md.
1

Prisliste og træningstilbud
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

SLAGELSE TENNISKLUB
Sommer 2019
Senior tennis
Træning:
– Mandage fra kl. 17.30 – 19.00 Begyndere & Let øvede (kræver tilmelding)
– Mandage fra kl. 18.00 – 20.00 Turneringsspillere / Selvtræning (kræver tilmelding)
Kontingent:
Træning af turneringsspillere / Selvtræning
Træning af begyndere & let øvede (tilkøbes kontingentet)
(Der er ingen instruktør i juli)

kr. 175,- pr. md.
GRATIS for medlemmer
kr. 500,- pr. sæson

Kontingent giver adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.
Udendørs bane pr. time
Indendørs bane pr. time

kr
0,kr. 120,-

Familietennis
Forældre til børn der er tilmeldt mini- eller junior-træning og som selv er medlemmer af klubben.
Træning uden instruktør:
– Søndage fra kl. 11.00 – 12.00 (medbring egne bolde) GRATIS for medlemmer Kontingent
giver desuden adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.

Passivt medlemskab
Klubmedlemskab uden ret til banebooking.

kr. 150,- pr. år.

Drop-In / Åben-bane
Henvender sig især til prøve-medlemmer samt nye medlemmer der savner netværk og spillepartnere.
Vi tilbyder uformel instruktion og hyggeligt tennisspil.
– Torsdage fra kl. 18.00 – 20.00 (gratis for medlemmer)
– Fredage fra kl. 10.00 – 12.00 Seniorer (gratis for medlemmer)
-- Søndage fra kl. 9.00 – 11.00 Seniorer
Hvis der spilles indendørs skal betales pr. banetime med

kr. 120,-

Gæstemedlemskab
Henvender sig til gæster, der ønsker et kortvarigt 1 måneds medlemskab
Kontingent gældende i 1 måned
Medlemskabet giver ret til at booke baner til medlemspris – se ovenfor under
Seniortennis

kr. 175,-

Gæstetime
Gæster, som spiller med et medlem. Pr. gæst pr. time
Gæster som spiller med ikke medlemmer (gæst). Udendørs bane pr. time
Gæster som spiller med ikke medlemmer (gæst). Indendørs bane pr. time
Kun tilladt mod forudgående banebooking med tilhørende betaling.
Følg vejledning på hjemmesiden under banebooking.
Prisliste og træningstilbud
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

kr. 50,kr. 100,kr. 220,-

