Om te voorkomen dat de reguliere lessen hinder krijgen van extra
springers onder de “noemer proeflessen” willen wij u graag
informeren over alle andere mogelijkheden.
Is het de bedoeling om kennis te maken met de trampolinesport
zonder de intentie om op korte termijn lid te worden dan zijn er
de volgende mogelijkheden:
Vriend(inn)en lessen: In deze lessen kunnen de huidige springers
vriendjes en vriendinnen meenemen om een keer mee te springen.
Aankondiging van deze bijzondere lessen wordt op de site
medegedeeld en zal door de trainer, tijdens de lessen, aan de
springers doorgegeven worden.
Clinics: in de zomer en in de kerstvakantie: Enkele lessen in een
korte periode wanneer er geen reguliere lessen zijn. Voor deze
lessen kan je je, middels een inschrijfformulier, aanmelden. Wees
er snel bij want vol is vol.
Verjaardagsfeestjes: met een groepje vriend(inn)en een aparte les
krijgen (op afspraak). Zie voor verdere informatie hierover
elders op deze website.
Schoolklassen: Een schoolklas kan komen springen en krijgt les
van een ervaren trainer. Initiatief moet hierbij van de school
komen. Maar een leerling kan zijn/haar leraar natuurlijk wel op
deze mogelijkheid wijzen! De leerkracht kan bij info@triffis.nl
informeren wat mogelijk is.
Als er echt interesse is om lid te worden zijn er de proeflessen.
Want hoe leuk het springen ook lijkt, het zelf een keer meedoen
kan dit gevoel bevestigen of misschien blijkt het toch niet leuk
genoeg om het wekelijks te gaan doen.
Deze lessen zijn vrijblijvend, maar niet zonder regels.
* Het is belangrijk de proefles te nemen in het uur waarop je
eventueel lid zou willen/of kunnen worden. Want elk uur heeft
mede door andere springers en een andere trainer een ander
"gevoel".
De week na de proefles wordt het uur nog voor je vrijgehouden.
Als je dus besloten hebt lid te worden kan je de week daarop het
inschrijfformulier aan de trainer geven en mag je in dat uur
blijven springen.
* Na een proefles alsnog voor een ander uur kiezen wordt
afgeraden, maar is wel toegestaan. Er moet dan wel ruimte zijn in
dat andere uur, en dat is helaas geen zekerheid.
* Als je interesse hebt in een proefles gaan wij kijken welke
mogelijkheden er zijn. Dit met het oog op de leeftijd van uw kind
en de ruimte in de uren. In het algemeen zullen wij proeflessen
vermijden in schoolvakanties.
* Een aanvraag voor een proefles moet altijd gedaan worden door
uzelf (18+ uur) of, bij kinderen jonger dan 18 jaar, door een
ouder/verzorger, dit met het oog op onze verzekering.
Afdeling proeflessen TV Triffis.

