Reglement turn- en dansvereniging Olympus
We streven ernaar om bij Olympus zo veilig mogelijk te werken in een warme en
respectvolle omgeving. Zo kan iedereen met veel (sport)plezier komen dansen en turnen!
Daarom houden we onder andere de volgende regels in acht:
✓ Uw kind mag de zaal alleen betreden als er leiding aanwezig is.
✓ Zonder toestemming van leiding mag uw kind niet in het toestellenhok komen.
✓ Uitschrijving dient te gebeuren vóór het einde van het lopende kwartaal. Deze
kwartalen zijn als volgt ingedeeld:
▪ 1e kwartaal t/m 28 oktober
▪ 2e kwartaal t/m 28 januari
▪ 3e kwartaal t/m 28 april
▪ 4e kwartaal t/m 28 juli
Het geld wordt per kwartaal, achteraf geïncasseerd. U betaalt dus nooit vooruit.
U kunt zich uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij
Karin Schippers. U vindt het uitschrijfformulier op de website.
✓ Ouders mogen niet in de zaal zijn tijdens de lessen m.u.v. de ouder-peuter
gymlessen. U kunt de les bekijken vanaf de tribune.
✓ U dient als ouder altijd bereikbaar te zijn tijdens de gymles van uw kind op het door u
opgegeven telefoonnummer. Mocht er iets veranderen, dan horen we dat graag.
✓ Mocht u een vraag of suggestie hebben voor de leiding vragen wij u deze één op één
te stellen, voor of na de les. Tijdens de les wordt de leiding liever niet gestoord. Dit
i.v.m. het in de gaten houden van de veiligheid, sfeer in de zaal en de concentratie
van de leerlingen.
✓ De gym-/danslessen geschieden op eigen risico. De verenging kan alleen
aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake is van een aantoonbare fout van de
leiding.
Kledingvoorschriften turnen
In verband met de veiligheid van leerlingen en leiding hebben we een aantal
kledingvoorschriften.
✓ (lange) Haren zitten vast in een staart of vlecht. Dit geldt ook voor lokken of pony’s
die voor de ogen kunnen hangen.
✓ Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens de les.
✓ De leerlingen dragen:
▪ Een turnpakje (meisjes) of broekje met t-shirt (jongens).
▪ Gym- of turnschoentjes met rubberen zool (geen cosy of stoffen zolen i.v.m.
gevaar voor uitglijden)
✓ Tijdens de wedstrijden dragen de meisjes het officiële gympakje van Olympus. De
jongens dragen een zwart broekje met wit t-shirt.
✓ Peuters mogen tijdens de ouder-peuterlessen (sport)kleding aan waarin ze makkelijk
kunnen bewegen. Voor hen geldt ook: óf blote voeten óf schoenen met een
rubberen zool (i.v.m. gevaar voor uitglijden).
De officiële gympakjes van Olympus zijn te verkrijgen via Marleen Lems te bereiken op
nummer 06-51230959.

We zijn in 2018 overgestapt naar een nieuw ontwerp van de pakjes. Er is nog een kleine
voorraad nieuwe, ongebruikte gympakjes van de oude serie verkrijgbaar. Ze kosten 5 euro
per stuk en kunnen tijdens de reguliere lessen of bijvoorbeeld schoolgym gedragen worden.
Tijdens de wedstrijden dient het nieuwe pakje te worden gedragen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

