
Allmänna villkor PTBK´s Juniorverksamhet HT18 & VT19 

 

Villkor för Anmälan 

• Jag (Målsman) är medveten om att anmälan gäller för spelåret höstterminen 2018 & 
vårterminen 2019 vilket innebär att om anmäld person tilldelats plats i verksamheten 
under höstterminen 2018 behåller denne även sin plats under vårterminen 2019. 
Undantag gäller dock om platsen sägs upp, läs mer om det under "Villkor vid uppsägning 
av plats". 

• Jag (Målsman) godkänner att Påvelunds TBK får schemalägga och ge anmäld person 
plats i tennisverksamheten för hösterminen 2018 & vårterminen 2019 samt tar eget 
ansvar för att kolla upp anmäld persons samtliga träningstider. 

• Vid val av busshämtning, godkänner Jag (Målsman) att Påvelunds TBK får hämta mitt 
barn vid vald skola och köra till tennisträningen under höstterminen 2018 & vårterminen 
2019. 

Villkor vid uppsägning av plats 

• Påbörjad Hösttermin (återanmälda spelare) – I terminsavgiften/grundavgiften ingår en 
”administrativ avgift” på 300 kr som inte återbetalas vid uppsägning av plats, resterande 
terminsbelopp återbetalas förutsatt att en uppsägning kommit in till oss senast två veckor 
efter höstterminens start. Har vi inte fått in någon uppsägning räknar vi platsen 
accepterad och anmäld person förbinder sig härmed betala full höstterminsavgift. Om 
man önskar minska antal tilldelade träningstillfällen/vecka till höstterminen måste även 
detta meddelas senast två veckor efter höstterminens start. 

• Påbörjad Hösttermin (nya spelare) - Om man vill säga upp sin plats efter påbörjad 
hösttermin måste detta meddelas senast två veckor efter höstterminens start. 
Träningstillfällen under denna tid räknas som ”prova på träningar” och är kostnadsfria om 
man väljer att inte fortsätta. Har vi inte fått in någon uppsägning räknar vi platsen 
accepterad och anmäld person förbinder sig härmed betala full höstterminsavgift. Om 
man önskar minska antal tilldelade träningstillfällen/vecka till höstterminen måste även 
detta meddelas senast två veckor efter höstterminens start. 

• Vårtermin - Om man vill säga upp sin plats till Vårterminen måste detta meddelas 
senast 31 december 2018. Vid försenad uppsägning mellan den 1 januari 2019 och 
startdatum för vårterminen debiteras en ”förseningsavgift” på 300 kr. Om ingen 
uppsägning gjorts räknar vi från och med startdatum för vårterminen platsen som 
accepterad och anmäld person förbinder sig härmed betala full vårterminsavgift. Om 
man önskar minska antal tilldelade träningstillfällen/vecka till vårterminen måste även 
detta meddelas senast 31 december 2018. 

• Löpande rekrytering - Dem som erbjuds plats löpande under höstterminen & 
vårterminen har rätt till två ”prova på träningar” och är kostnadsfria om man väljer att inte 
fortsätta. Vill man säga upp erbjuden plats måste detta göras senast 7 dagar efter första 
överenskomna träningstillfälle. Har vi inte fått in någon uppsägning inom denna tid räknar 
vi platsen som accepterad och man förbinder sig härmed att betala de resterande 
träningstillfällena på terminen. 

• Meddela om uppsägning - Uppsägningar skickas via mail till ansvariga tränare. OBS! 
Muntliga uppsägningar till andra tränare eller receptionister är ej giltiga. 

 



Villkor vid skada eller sjukdom 

Vid skada eller sjukdom som gör att en spelare ej har möjlighet träna under en längre 
sammanhängande period (minst 6 veckor) kan denne bli kompenserad genom 
återbetalning av terminsavgift till värdet av max 6 veckors träning mot uppvisning av 
läkarintyg. 

 


