Cool Movements Demoteam (CMD)
Algemene voorwaarden en training a fspraken

Algemene Voorwaarden
Inschrijven
Om deel te nemen aan de trainingen van CMD dien je je via het inschrijfformulier aan te melden. Na het invullen en
versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier dient
digitaal te worden ingevuld en verstuurd op www.coolmovements.nl. Ben je jonger dan 18 jaar dan is er goedkeuring
van je ouders nodig.
De inschrijving blijft geldig tot het moment je je lidmaatschap opzegt (zie ‘Opzeggen’).

Beeldmateriaal
Tijdens trainingen en evenementen wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt wat vervolgens op onze sociaal
mediapagina’s en website word geplaatst.

Betalingen
Voor de inning van de contributie wordt de factuur per mail gestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen
betaald te worden op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De contributie wordt half jaarlijks
geïnd: medio oktober en medio maart.

Kleding
Voor alle verstrekte (sponsor)-kleding, -materialen en -accessoires geldt dat ze eigendom zijn van de vereniging.
Indien het lidmaatschap wordt opgezegd of schorsing plaatsvindt, dan worden al deze kledingstukken, materialen en
accessoires, teruggevorderd. Een lidmaatschap van het ‘pre-team extra’ geeft geen recht op (sponsor)kleding, materialen en –accessoires.

Opzeggen
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap bij CMD dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de
vereniging vóór 1 augustus of vóór 1 januari van de daaropvolgende half jaarlijkse contributietermijn.

Eigen risico
Deelname aan de trainingen en activiteiten van CMD is voor eigen risico. CMD stelt zich niet aansprakelijk voor
tijdens trainingen en/of overige activiteiten opgelopen schade/letsel van of aan de deelnemer of door de deelnemer
veroorzaakte schade/letsel aan derden.

Pistetoegang
De deelnemer dient zelf te zorgen voor pistetoegang tijdens de reguliere trainingen. Wanneer er vanuit CMD een
extra training in Snowworld wordt georganiseerd dan zal er voor pistetoegang worden gezorgd.
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Gedragsregels en trainingsafspraken
Tijdens alle activiteiten van CMD gelden de onderstaande gedragsregels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de
onderstaande regels houdt, behoudt CMD het recht de toegang tot de trainingen en/of overige activiteiten te
ontzeggen.
•
Nakomen van de betalingsverplichtingen door teamleden en/of ouder(s)/verzorger(s);
•
Opvolgen van aanwijzingen van de trainers van CMD t.a.v. het gedrag van het teamlid;
•
Positief gebruik van de naam van CMD, teamleden, trainers en/of bestuursleden en
sponsors/partners van CMD (denk ook aan uitingen via sociaal media);
•
Dragen van de team-outfit tijdens alle trainingen, demonstraties, skishows of overige activiteiten
georganiseerd door CMD.
Daarnaast is het van belang om op de hoogte te zijn van de geldende trainingsafspraken. Zie voor een overzicht van
deze afspraken het document op het ledengedeelte van onze website www.coolmovements.nl.
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Trainingsafspraken
Aanwezigheid
•
•
•

We hopen natuurlijk dat we iedereen elke training mogen verwelkomen, zodat we zo compleet
mogelijk kunnen trainen. Juist met demo skiën is het heel belangrijk dat je als team kunt trainen. We
verwachten dus van de leden dat ze, tenzij echt niet anders kan, aanwezig zijn tijdens de trainingen.
Als je niet aanwezig kunt zijn, dan meld je dit in principe minimaal 1 week (en uiterlijk 48 uur) van
tevoren bij één van je trainers per mail/sms/whatsapp/telefonisch/mondeling. Bij ziekte, minimaal 8
uur voorafgaand aan de training afmelden telefonisch/sms/whatsapp.
Voor trainers geldt hetzelfde, maar zij melden zich bij hun medetrainers. Indien er te weinig trainers
zijn om de training door te laten gaan, dienen de trainers zelf voor een vervangende trainer óf voor
een inhaal training te zorgen.

Tijdens de training
•
•
•
•
•

Het dragen van een helm is verplicht tijdens een training. Dit mag tijdens demotraining geen
slalomhelm met beugel zijn, i.v.m. veiligheidsoverwegingen.
Omdat we als team een team uitstraling willen hebben en er afspraken met sponsoren zijn, is het
dragen van de teamoutfit verplicht.
Tijdens de training verwachten de trainers dat elk lid zich inzet en de opdrachten van de trainers
opvolgt. Dit is natuurlijk belangrijk, omdat zo iedereen het meeste kan leren, maar ook omdat er in
een team wordt getraind en we op die manier veiligheid en plezier voor iedereen proberen te borgen.
Als er iets gebeurt tijdens de training waar je je niet fijn bij voelt, verwachten we van elk lid, dat dat
meteen gemeld wordt bij de trainer, zodat we er op dat moment als dat nodig is iets aan kunnen doen.
De trainingen vinden plaats in SnowWorld Landgraaf. We zijn daar dus te gast en moeten ons
houden aan de regels die gelden in SnowWorld.

Doorstromen
•

Binnen Cool Movements zijn er verschillende teams en kunnen er verschuivingen van leden naar
verschillende teams plaatsvinden. Deze doorschuivingen worden bepaald door de trainers. Zij
houden hierbij rekening met de volgende punten:
-

•
•

Leeftijd
Ski-Technische kwaliteit
Demo ski kwaliteit
Fysieke kwaliteiten
Gedrevenheid/mentaliteit (presentie)
Enthousiasme
Team samenstelling (verschillende kwaliteiten/types nodig binnen een team)

Om iedereen inzicht te geven in hun vaardigheden op deze punten, zullen er een á twee evaluatie
momenten zijn per seizoen.
Als Cool Movements stimuleren we het behalen van een skileraar diploma. Als je dit hebt behaald,
mag je 10 trainingen als assistent trainer bij de junioren meetrainen en deze trainingen train je dan
bij het pro-team mee.
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Lid van Cool Movements
•

•
•

Als lid van Cool Movements, mag je in de teamoutfit skiën. Realiseer je wel dat als je in je teamoutfit
skiet of rondloopt, je zult worden gezien als lid van Cool Movements. Het is dan ook belangrijk dat je
je aan de regels en afspraken houdt en je bewust bent van je voorbeeldfunctie en je presentatie als
Cool Movements.
We verwachten een positieve houding van alle leden, daarmee bedoelen we dat elk lid zich positief
opstelt naar andere gasten in SnowWorld en helpt als dat nodig is. Ook naar andere teams stellen
we ons positief op.
Daarnaast hebben alle leden elkaar binnen Cool Movements nodig, als vereniging is het dus
belangrijk om elkaar te helpen. We verwachten dus van leden, dan zij elkaar helpen tijdens
trainingen als dat nodig is en dat er leuk met elkaar om wordt gegaan.
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