
Informasjon og betingelser for voksenkurs i Nordstrand TK 2020 

Betingelser for deltakelse på voksenkurs i Nordstrand Tennisklubb. Før påmelding til kursene i Nordstrand 
Tennisklubb forplikter spillere seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man 
automatisk godkjent disse betingelsene. 

Medlemskap 
Man må være medlem av Nordstrand Tennisklubb for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for 
medlemskap, samt tilbudspriser på medlemskap, finner man på www.nordstrandtk.no.  
Merk: Påmeldinger til kurs/trening vil ikke bli godkjent hvis ikke riktig medlemskap er betalt ved fristens utløp. 
 
Påmelding/avmelding 
Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele kurset. Den eneste godkjente måten å avslutte 
sitt kurs på er ved å sende e-post til post@nordstrandtk.no. Ved avmelding refunderes kun 50% av kursavgiften 
kun hvis vi finner en erstatter til plassen.   
 
Påmelding kan gjøres 2 ggr i året. De som vært med på et kurs på høstterminen har mulighet å melde seg på til 
vinter/vårterminen, før påmeldingen åpner til våren. For høstterminen åpnes påmeldingen for alle samtidig.   
Påmeldingslinker legges på www.nordstrandtk.no.  
 
Oppstart av kurs forutsetter en minimums deltagelse per kurs. Er det for få kursdeltagere på et kurs prøver vi å 
samkjøre kurs. Blir kurset kansellert blir pengene refundert i sin helhet.  
 
E-post  
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle 
aktiviteter og all trening sender Nordstrand TK ut all viktig informasjon via e-post og facebook. Vi bruker 
facebookgruppen «NTK Voksenkurs».  
 
Treningsregler – holdning og oppførsel etc. 
Man møter presis til hver trening og har utstyret i orden. Sko og racket kan lånes i starten (2 første uker) for 
nye spillere, hvis vi har tilegnelig utstyr i riktig størrelse. For spill på innebanene i tennishallen må man ha rene 
innesko som ikke gir merker på gulvet. Spillerne plikter å holde seg oppdatert på, og følge, de satte hallreglene.  
 
Tapte timer og fravær 
Det gis ikke kompensasjon/refusjon ved eget fravær/sykdom fra treninger så sant det ikke er langvarig og man 
kan vise til legeerklæring. Hvis dette foreligger kan treningsavgift «fryses» til spilleren er frisk/skadefri, men 
merk da at kursplassen kan ha gått videre til andre.  
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en 
trening. Man kan heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (kortvarig sykdom, reise, mm.) i 
andre grupper. 
 
Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bli gjennomført uten trenere ved uforutsette hendelser (for 
eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene, men det vil når det er 
gjennomførbart, være mulig å delta på andre kursdager/tider eller helgekurser med voksenkurs. Men det 
garanteres ikke at de kan gjennomføres eller at blir på ett tidspunkt som passer for alle. Informasjon om dette 
kommuniseres via facbookgruppen for voksenkurs hvis det blir aktuelt.  
Ved uforutsette hendelser som tvinger klubben å stenge ned sin aktivitet refunderes ikke treningsavgiften, men 
klubben vil tilstrebe seg å erstatte tapt trening med erstatningstrening. 
 
Betaling 
Kursavgiften må betales via Superinvite før trening starter. Det er mulig å melde seg på til kurs etter oppstart 
(hvis det er ledige plasser), men prisen blir ikke redusert.  
Medlemskap må betales før oppstart av kurs via Matchi.no.  
 
Fotografering 
Nordstrand TK ønsker å kunne bruke bilder av aktiviteter i klubben i markedsføringsmateriell, sosiale medier, 
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på klubbens hjemmeside og i lokalavisen. Ved påmelding til kurs samtykker man at kursdeltakere kan 
fotograferes under treninger og andre arrangementer i klubbens anlegg og på turneringer. Det er mulig å 
reservere seg mot dette gjennom å sende e-post til post@nordstrandtk.no.  
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