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Viktig information gällande deltagande i verksamheten. 
 

 Anmälan avser höstterminen 2022 & vårterminen 2023. 

 Har man tilldelats plats under Höstterminen 2022 är man automatiskt anmäld för spel till 

Vårterminen 2023. 

 Höstterminen startar torsdag den 25/8-2022 och avslutas 18/12-2022.  

 Vårterminen startar måndagen den 9/1-2022 och avslutas torsdagen den 18/6-2023. 

 Terminsavgiften för höstterminen faktureras i samband med höstterminens start.  

 Terminsavgiften för våren faktureras vid två tillfällen då den är längre än höstterminen. Fakturorna 

skickas ut i början av januari och april. Vid betalningspåminnelse utgår en påminnelseavgift på 

50kr.  

Villkor för anmälan 

 Jag godkänner att Kungsbacka TK får schemalägga och ge anmäld person plats i 

tennisverksamheten för hösterminen-2022 & vårterminen-2023. 

 Jag tar själv ansvar för att kolla om anmäld person har fått plats i träningsschemat för 

höstterminen-2022. 

 

Villkor vid uppsägning av plats 

 

 Hösttermin - Om man vill säga upp sin plats för hösten och därmed också våren måste detta 

meddelas senast 1 vecka efter första speltillfälle. Träningstillfället fram tills detta datum räknas 

som ”test-träning” och är kostnadsfri om man väljer att inte fortsätta. Om ingen uppsägning gjorts, 

räknar vi platsen accepterad och anmäld person förbinder sig härmed betala full höstterminsavgift. 

 Vårtermin - Om man vill säga upp sin plats för våren måste detta meddelas senast 30/11-2022. 

Vid försenad uppsägning mellan 1/12-2022 och startdatum för vårterminen debiteras en 

”avanmälningsavgift” 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 så länge man inte använder punkten nedan.  

 Uppsägning av plats kan göras med en månads uppsägning, dvs säger man upp sin plats 31/3 så 

spelar man fram till 30/4. Då är man dock inte garanterad plats till höstterminen.  

 Löpande rekrytering - De som erbjuds plats löpande under höstterminen & vårterminen har rätt 

till en ”prova på träning” och är kostnadsfria om man väljer att inte fortsätta. De yngsta som tränar 

45min/pass har rätt till två ”prova på träningar” som är kostnadsfria om man väljer att inte 

fortsätta. Vill man säga upp erbjuden plats måste detta göras senast 7 dagar efter första 

träningstillfälle. Har vi inte fått in någon uppsägning 7 dagar efter det första träningstillfället, 

räknar vi platsen som accepterad och man förbinder sig härmed att betala de resterande 

träningstillfällena på terminen. 

 Skada eller sjukdom - Vid skada eller sjukdom som gör att elev ej kan fortsätta sin träning under 

viss period, kan denne få värdet av de missade träningstillfällena tillgodo hos föreningen (minst 6 

veckor, max 12 veckor) mot uppvisning av läkarintyg. 

 

Uppsägningar – Uppsägning av plats görs via www.ktk.nu under intresse- & återanmälan, avanmälan.  

OBS! Muntliga uppsägningar till tränare eller receptionister är ej giltiga. Vid uppsägning av plats är man 

inte garanterad plats till nästa termin.  

 

Hälsningar 
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