Algemene voorwaarden en bepalingen 1.1 STICHTING AGILITY TRAINING ALMERE

De trainingen worden op de dinsdag/donderdagavond gegeven op het terrein van KC Pampus
Weteringweg 2 , 1358 AK Almere .
Telefoon Clubgebouw 036-5384397
Het afmelden voor een training dient vóór dinsdag 13.00 uur te gebeuren bij:
Trainingssecretariaat A.T.A. p/a Jenny Groen in ’t Woud telefoon: 0204964039. Mail jenny@agilitytrainingalmere.nl
Bij haar afwezigheid mobiel bellen 0655545074. Bij vorst en zeer veel regen wordt er
mogelijk niet getraind. Dit wordt besloten door het bestuur, indien u wilt weten of de
trainingen doorgaan belt u even naar het trainingssecretariaat. Of mobiel
Heeft u een mobiel als er lessen worden afgezegt, dan krijgt u per Sms bericht van Jenny, bij twijfel kunt u haar altijd
bellen of het door gaat
. Indien u zonder afmelding 4x niet aanwezig bent
geweest op de trainingen wordt u uitgesloten van verdere deelname aan de trainingen.



De hond moet getatoeëerd of ge-chipt zijn.
De hond moet de jaarlijkse entingen hebben




De hond mag geen uitvallende-agressie tonen ten aanzien van andere honden en/of personen.
Laat de hond goed uit vóór aanvang van de training.










Ongelukjes”van uw hond op het veld dient u direct op te ruimen.
U dient een W.A.-verzekering te hebben waarbij uw hond meeverzekerd is.
Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van honden in de gemeente Almere zijn van toepassing.
Het gebruik van prikband en/of Tele Tack is tijdens de trainingen verboden.
De hond mag uitsluitend op verzoek van uw instructeur onaangelijnd zijn.
Uw inschrijving voor de training wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van uw betaling..
Op het trainingsveld mag u niet roken, niet drinken en niet eten.
Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren en/of drinken in de kantine van KC Pampus
te nuttigen.




Zonder toestemming van de instructeur mag er geen gebruik gemaakt worden van de toestellen.
Indien de trainingsgroepen vol zitten en u niet geplaatst kan worden kunt u op de wachtlijst komen.
Indien er door de Stichting A.T.A. trainingen worden afgezegd vindt er geen restitutie van het
trainingsgeld plaats, alle afgezegde trainingen worden ingehaald op een door het bestuur
bepaalde datum en tijdstip in de vorm van een Team/Clubdag.
Mobiele telefoons mogen tijdens de training, op het trainingsveld, niet gebruikt worden.



Bestuur ATA (Agility Training Almere)
Ron Baltus
Cor Groen in ‘t Woud
Jenny Groen in ‘t Woud

