TRAININGSLOCATIE LAARNE
SPORTHAL LAARNE
Leeweg 26
9270 Laarne
Contact en info:
laarne.kravmaga@gmail.com
Locatiereglement
Opmerking:
Het is niet onze bedoeling om een lange lijst met reglementen op te stellen. We willen enkel wijzen op
enkele aandachtspunten om een goede, veilige en correcte samenwerking te waarborgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Geen juwelen of voorwerpen dragen tijdens de training.
Verwondingen onmiddellijk (laten) verzorgen.
Zowel aan de lesgever als aan de trainingspartner laten weten indien men geblesseerd is.
Iedereen traint op eigen tempo.
Indien de lesgever of de trainingspartner “stop” zegt, houdt men onmiddellijk op met de
uitgevoerde oefening. Dit om blessures te voorkomen.
Lidmaatschap en verzekering:
Leden dienen in orde te zijn met de betalingen van lid- en verzekeringsgelden.
Deelname vanaf 18 jaar.
- Uitgevoerde betalingen van lidgelden of verzekeringspremies kunnen niet teruggevorderd
worden.
Bij een ongeval/blessure, dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij de
locatieverantwoordelijke. De documenten dienen zo vlug mogelijk ingevuld en terugbezorgd te
worden.
De leden die in orde zijn met de betalingen van de verzekeringspremies, kunnen beroep doen
op de verzekering.
De lesgevers of de vzw KMTC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
ongevallen, blessures of diefstallen voor, tijdens en na de training.
Gedragsregels:
Men respecteert mekaar, zowel tijdens als buiten de training.
- Indien men de training vroegtijdig dient te verlaten, meldt men dit aan de lesgever.
Ook als men te laat toekomt op de training, vraagt men eerst toestemming vooraleer de groep
te vervoegen. Dit uit respect voor zowel de leden als voor de lesgever.
- Het wordt de leden afgeraden om krav maga gerelateerde discussies aan te gaan op diverse
internetforums of blogs.
We respecteren andere stijlen, systemen en federaties. We gaan niet in discussie met leden
van andere federaties. Iedereen kan namelijk van iedereen bijleren.
- De aangeleerde technieken hebben enkel tot doel zichzelf of een ander te leren verdedigen.
Misbruik van de aangeleerde technieken leidt tot schorsing uit de vzw Krav Maga
Trainingscentrum en inlichten van de gerechtelijke autoriteiten.
Zowel de lesgevers als de vzw Krav Maga Trainingscentrum kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor de handelingen die door de leden worden uitgevoerd. Dit zowel tijdens als buiten
de training.
Men dient kennis te nemen van de Wet op de wettige verdediging. Dit is terug te vinden via de
website: kravmagalaarne.webs.com.
Sporthal Laarne:
Men dient kennis te nemen en zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de sporthal
van Laarne.
Men draagt sportschoenen met witte zolen tijdens de training.
Men laat geen resten van afval achter in de kleedkamers en/of trainingszaal. Men houdt de
kleedkamers, trainingszaal en douches proper.

