SLAGELSE TENNISKLUB
Vinter 2019-2020
Generelle betingelser
Vintersæsonen løber i perioden oktober til og med april i alt 7 måneder.
Sommersæsonen løber i perioden maj til og med september i alt 5 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.
Ved udmeldelse refunderes ikke opkrævet og / eller betalt kontingent, baneleje eller
træningstimer, jævnfør klubbens vedtægter
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Her er en oversigt over de p.t. fastlagte tider for træning i
indendørs sæsonen 2019-2020
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NB. Uagtet ovennævnte ”faste” banereservationer kan flytninger af tilbuddene forekomme.
F.eks. i forbindelse med klubbens fremleje af hallen eller afholdelse af turneringer.
Så vidt muligt meddeles dette i god tid forud for de eventuelle ændringer til de ansvarlige for
træningerne m.v.
Nedenfor en kort nærmere orientering om træningstilbud og priser.

Prisliste og træningstilbud
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl
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SLAGELSE TENNISKLUB
Vinter 2019-2020
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. 16.00 – 19.00 (opdelt i hold)
Kontingent junior uden træning
Kontingent junior med op til 2 ugentlige træningspas
Turnerings & kamptræning junior for øvede med op til 4 ugentlige træningspas

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

Kontingent giver adgang til at booke baner med andre medlemmer mod timebetaling.

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

kr. 150,- pr. md.

Junior og Ung-senior drop-in
Henvender sig til prøve-medlemmer samt bestående medlemmer i junior og ung-senior-segmentet.
Vi tilbyder uformel instruktion og hyggeligt tennisspil
–

Fredage fra kl. 15.30 –17.00

Kræver medlemskabsbetaling som junior eller ung-senior – se ovenfor. Der betales
herudover for hver deltagelse om fredagen via mobilepay 81434 up front
kr. 45,-

Prisliste og træningstilbud
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

SLAGELSE TENNISKLUB
Vinter 2019-2020
Senior tennis
Træning:
– Onsdage fra kl. 18.00 – 20.00 Turneringsspillere ved selvtræning
– Mandage fra kl. 18.00 – 19.00 Begyndere og let øvede
Kontingent for alle seniorer
Træning af turneringsspillere via selvtræning, (tilkøbes kontingentet)
for indendørssæsonens 7 måneder
Træning af begyndere & let øvede (tilkøbes kontingentet)
for indendørssæsonens 7 måneder
Kontingent giver adgang til at booke baner med andre medlemmer.

kr. 175,- pr. md.
kr. 1400,- /sæson

Udendørs bane pr. time
Indendørs bane pr. time

kr. 0,kr. 120,-

kr. 1050,-/sæson

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 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. 19.00 – 21.00 Seniorer (gratis for medlemmer, udendørs)
– Fredage fra kl. 10.00 – 12.00 Seniorer (gratis for medlemmer, udendørs)
– Søndage fra kl. 09.00 – 11.00 Seniorer (gratis for medlemmer, udendørs)
Hvis der spilles indendørs skal betales pr. banetime med pr. spiller
dog således at der minimum pr. benyttet bane betales kr. 120,- pr. banetime .
Betaling sker via mobilepay 81434 up front.

kr. 30,-

Gæstemedlemskab (tilbydes IKKE i indendørs sæsonen)
Gæstetime (tilbydes hele året)
Gæster, som spiller med et medlem. Pr. gæst pr. time
kr. 50,Gæster som spiller med ikke medlemmer (anden gæst). Udendørs bane pr. time kr. 100,Gæster som spiller med ikke medlemmer (anden gæst). Indendørs bane pr. time kr. 220,Kun tilladt mod forudgående banebooking med tilhørende betaling.
Følg vejledning på hjemmesiden under banebooking

Prisliste og træningstilbud
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

