
Overnet

Regler & Villkor



LÄGERANMÄLAN

Anmälan till läger sker via Google form

När man anmäler sig till en lägervecka måste den anmälda själv spela den
veckan man är anmäld till.

Lägret går bara att boka som en hel vecka (4 dagar) och ingen prisreduktion erhålles om
eleven inte medverkar vid en eller flera dagar.

PRIVATLEKTIONER

Bokning av privatträning sker genom att maila overnethb@gmail.com
eller via kontakt över telefon
+46 705 249 790 (Filip)
+46 72 244 54 56 (Carl)

När du bokar uppger du vilka tider du vill spela samt hur många som ska
spela. Betalning för privatlektion ska alltid ske senast 48 timmar innan
lektionen. Den som inte har betalat innan lektionens start får inte spela.

Avbokning av privatlektion sker senast 48 timmar innan lektionens start
(se avbokning).

BETALNINGSRUTINER

Betalning för lägret ska alltid ske före lägrets start. Den som inte har
betalat innan lägrets startdatum får inte spela. Kan du inte delta i lägret
ska du senast avboka två veckor före lägrets startdatum (se avbokning).

AVBOKNING

Avbokning av lägret och privatlektion ska ske till mejladressen
overnethb@gmail.com
Eller genom att kontakta oss över telefon
+46 705 249 790 (Filip)
+46 72 244 54 56 (Carl)
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Avbokning av läger sker senast två veckor före lägrets startdatum.

Avbokning av privatlektioner sker senast 48 timmar innan lektionens start.

Vid avbokning återbetalar vi lägeravgiften minus en administrativ avgift på
100 kr fram till två veckor innan lägrets startdatum, efter det återbetalas
inget vid avbokning.

Avbokning som sker efter sista avbokningsdag kommer inte att återbetalas.

Vi kommer inte kunna återbetala er vid sjukdom eller liknande om inte ett verifierat läkarintyg visas
upp. (Detta om avbokning sker inom 2 veckor från lägrets start)

Det är inte möjligt att få en återbetalning av lägret för att man är missnöjd över hur
tennisträningen bedrivs.

RESERV

Det händer att lägret blir fullt samt att det inte finns plats i en grupp, då finns
möjligheten att ställa sig som reserv, om det skulle bli en ledig plats hör vi
av oss.

För anmälning av reservplats maila overnethb@gmail.com

SKOR

Lägret kommer spelas utomhus på grusbanor därför rekommenderas det
att använda grusskor, detta för att du ska få bästa möjliga grepp och
minimera skaderisken.

Vid eventuellt regn spelar vi inomhus. Därför är det viktigt att ha ett par
extra skor förberedda då grusskor inte är avsedda för att spela på
hardcourtbanan inomhus.

TRÄNARE

På lägret är tränarna till för att se till så att ni får lära er så mycket som
möjligt. Det är viktigt att om eleven har några frågor tar det med tränaren
så att ni utvecklas på bästa sätt.
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Låneracketar

Ett fåtal racketar kommer att finnas tillgänglig för uthyrning. Det är däremot ingen garanti att
uthyrningsracktar kommer att finnas tillgängligt för alla som vill/behöver låna. Ta därför med era egna
racketar i högsta möjliga mån.

KVARGLÖMDA TILLHÖRIGHETER

Ifall kvarglömda tillhörigheter lämnas kvar vid tennisbanorna försöker tennistränarna ta hand om
tillhörigheterna tills att det upphämtas.

Regn

I högsta möjliga mån försöker vi alltid att spela utomhus. Om däremot regnet skulle förhindra spel
utomhus kommer vi att röra oss till inomhushallen. Ifall spelaren kommer till sin utsatta tid och ingen
är närvarande vid utomhusbanorna betyder det att träningen genomförs inomhus. Om detta skulle bli
fallet försöker vi meddela ut så gott som möjligt men det är viktigt som spelare att vara vaksam vid
eventuellt inomhus spel.

TELEFON:

+46 705 249 790 (Filip)
+46 72 244 54 56 (Carl)

E-POST Overnet:

overnethb@gmail.com
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