Clubreglement Oxaco tennis:
Iederéén die lid is (= een tennisabonnement neemt), of deelneemt aan tenniskamp, sport- en funkamp of
tennisstage dient het reglement te respecteren.
Het gebruik van de tennisterreinen:
Om gebruik te maken van de tennisterreinen, volg je ofwel een kamp, lessen, stages of heb je een
tennisabonnement of ben je uitgenodigd.
De tennisabonnee dient vooraf een terrein te reserveren cf. reserveringsreglement.
Kledij en schoeisel: tennisschoenen (geen schoeisel met diepe inkervingen) en tenniskledij zijn verplicht
bij het betreden van de tennisterreinen.
Orde:
Elk lid zorgt mee voor de orde en netheid, zowel op en rond de tennisterreinen als in de kleedkamers en
het cafetaria.
Na het tennissen, veeg je het terrein, ook de lijnen zo deze niet goed meer zichtbaar zijn.
Eventuele afval deponeer je in de vuilbak.
Maak sportschoenen proper alvorens de cafetaria te betreden.
Doe geen sportschoenen aan of uit in de kleedkamers, maar buiten (er staan banken of stoelen).
Indien je stoelen, tafels, parasols verplaatst. Nadien terug op zijn plaats zetten.
Eventuele tekortkomingen meld je aan het bestuur bv. via infrastructuur@oxaco-tennis.be.
Sproeien:
De sproei-installatie bevindt zich in de opslagruimte van Oxaco-voetbal (rechts naast kleedkamers).
Sproeien moet je als lid niet doen. Dit wordt gedaan door bestuursleden, lesgevers, kapitein interclub of
personeel van Capenberg.
Verlichting:
De 5 tennisterreinen beschikken over verlichting. De schakelaars van de verlichting tennis bevinden zich
in de kleedkamer DAMES.
Elk clublid mag/kan deze zelf bedienen. In de praktijk wordt dit meestal gedaan door leden die de club al
een tijdje kennen. Als er na 21 u geen spelers meer zijn, schakel je, na het tennissen, de verlichting uit.
Privacyverklaring:
Tennisclub Oxaco VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
HIER vind je de privacyverklaring van de club.
Recht op afbeelding:
Elk lid geeft aan de tennisclub de toelating om in het kader van de activiteiten van de tennisclub
afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de
activiteiten van de tennisclub.
Elk lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op
elk moment in te trekken.
Aanvulling en wijziging:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur.Tennisclub
Oxaco VZW kan dit reglement steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 13 januari 2020.
Wijzigingen worden aangekondigd via Nieuwsbrief.

