Villkor för träningsverksamhet
För att deltaga i Mölndals Tennisklubbs (MTK) verksamheter krävs ett medlemskap samt som antagen till vår
träningsverksamhet omfattas man av följande villkor.

Anmälan och återanmälan
Man anmäler sitt intresse eller gör en återanmälan till vår träningsverksamhet via vårt web-formulär som
återfinns på vår hemsida. (www.molndalstk.se) Detta är det enda sätt på vilket man kan anmäla eller
återanmäla sig på.
Anmälan eller återanmälan kan endast ångras fram till och med terminsstart, därefter debiteras full
terminsavgift.
Återanmälan skall göras mellan vår- och hösttermin och måste ske senast 9/6 för att MTK skall kunna
garantera plats och då endast via web-formulär. Återanmälan mellan höst- och vårtermin sker per automatik.
MTK tar ut en anmälningsavgift på 500 kr för vårterminen på höstterminens faktura. Anmälningsavgiften dras
sedan av från vårterminens faktura för terminsavgift eller återbetalas om avanmälan sker i tid (se avanmälan)
Anmälan eller återanmälan kan endast ångras fram till och med terminsstart, därefter debiteras full
terminsavgift.

Avanmälan
Avanmälan mellan höst- och vårterminen skall göras senast den 1/12 för återbetalning av anmälningsavgiften
för vårterminen. Vid senare avanmälan tillfaller anmälningsavgiften MTK. Avanmälan kan endast göras via epost till marcus@molndalstk.se
Om avanmälan ej är gjord innan vårterminens början faktureras full terminsavgift.
Den som inte gör någon återanmälan mellan vår- och hösttermin betraktas automatiskt som avanmäld.

Frånvaro och prisavdrag
MTK erbjuder ingen möjlighet att ta igen missade träningspass, prisavdrag görs inte heller vid längre
bortavaro från träning, exempelvis för längre utlandsvistelse.
Vid sjukdom eller skada som uppstår under terminen görs prisavdrag endast om 4 veckors träning i följd
missas. Prisavdrag görs med högst 40 % av terminsavgiften. Prisavdrag görs endast mot uppvisande av giltigt
läkarintyg samt är gällande från och med det datum det har uppvisats till MTK.
Prisavdrag vid sjukdom eller skada enligt ovan görs endast via prisavdrag på nästkommande terminsavgift.
Endast i det fall deltagaren önskar sluta efter pågående termin och avanmäler enligt våra villkor kan en
kontant återbetalning göras.

Börja under terminens gång
Det går bra att börja under terminens gång, man debiteras då för de veckor som återstår av terminen från
första tillfället man deltagit.
Marcus Filipek, Chefstränare samt Martin Rettenbacher, Styrelseordförande välkomnar dig till Mölndals
Tennisklubbs träningsverksamhet!
Telefon: 031-864460, E-post: info@molndalstk.se
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