Reglement Acro
1. 5 minuten voor de les ben je beneden in de kleedkamer aanwezig. Je komt dus niet eerder naar
boven dan dat je trainster je is komen halen!
2. Breng een sportzak mee om kledij en waardevolle spullen in weg te steken. Deze wordt in de
zaal tegen de muur geplaatst.
3. Aangepaste kledij is vereist: turnpak of sportieve T-shirt met short. Je betreedt de sportzaal
enkel op blote voeten. Kousen zijn zeer onveilig!!
4. De haren zijn STEEDS netjes samengebonden!!!
5. Juwelen zijn absoluut verboden en zelfs gevaarlijk, laat ze liefst thuis.
6. Je bent ALTIJD aanwezig in de les. Als je regelmatig trainingen mist, zonder gegronde reden (
hieronder verstaan we: ziekte, examens en familiale omstandigheden), wordt je uit de acro
groep gezet.
7. Bij afwezigheid verwittig je ALTIJD de trainster (dit kan via mail of tijdens de les).
8. Je helpt steeds mee bij het opstellen en afbreken van het materiaal.
9. Elke gymnast dient het turnpak van de acro groep aan te kopen
10. Van de gymnasten wordt verwacht dat ze deelnemen aan alle wedstrijden. Indien je niet kan
deelnemen omwille van een gegronde reden, gelieve dit te laten weten van zodra je de
wedstrijddata kent.
Denk eraan dat je in een team werkt en dat je bij ongewettigde afwezigheid ook je team in de
steek laat.
11. Elk jaar zal bekeken worden of de acro leden nog voldoen aan de selectie-eisen. Het team van
trainsters zal jaarlijks bepalen in hoeverre elk lid voldoet aan de nodige criteria om verdere
training te genieten binnen de acro groep.
12. Een acro groep vereist heel wat organisatie van trainers en bestuursleden. Wij vragen dan ook
uitdrukkelijk om alle documenten steeds tijdig in te dienen.
13. Deze regels van het huishoudelijk reglement zijn er om na te komen.
14. Dit reglement wordt opgemaakt per kind in 2 exemplaren: 1 exemplaar moet terugbezorgd
worden aan de hoofdtrainster, ondertekend door het kind en beide ouders.

Handtekening ouders

Handtekening gymnast

