Huisreglement jeugdschaak en -lessen

1. De zondagmorgen sessies voor jeugdschaak lopen van 10u tot 12u (zie kalender op de MSC
website voor data)
2. De jeugdlessen op vrijdagavond gaan door tussen 17u30 en 20u30 (zie de MSC website voor
actuele data en uren, dit kan variëren)
3. Jeugdschaak is in principe enkel bedoeld voor kinderen en jongeren die de leeftijd van 16 nog niet
bereikt hebben op 16 september van het lopende jaar.
4. Oudere jeugd is uiteraard welkom tijdens de normale cluburen op vrijdagavond.
5. Kinderen jonger dan 6 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een ouder of familielid
6. Jeugdschaak op zondag is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Het MSC clubbestuur vraagt
jeugdspelers bij een vierde aanwezigheid zich aan te sluiten als lid (a rato 30 euro/jaar).
7. Tijdens de jeugdlessen op vrijdagavond en de jeugdsessies op zondagmorgen wordt gevraagd
rekening te houden met het feit dat de les- en speellokalen gelegen zijn in een rusthuis voor
ouderen. Om die reden wordt geroep, gieren, of lawaai NIET getolereerd, noch in de gangen, noch
buiten, noch in de cafetaria, noch in de lokalen zelf. Herhaalde inbreuk hierop kan tot uitsluiting
leiden.
8. Gevraagd wordt dat de kinderen geen smartphones, tablets, of speelgoed meebrengen naar
rusthuis Ten Hove.
9. Alle kinderen volgen ten alle tijde de instructies van de begeleiders van MSC op.
10. Iedereen heeft respect voor elkaar.
11. Drinken, snoepen, en eten is toegestaan in de schaaklokalen, maar het bestuur vraagt wel een
algemene netheid en het correct gebruik van de afvalemmers aanwezig in elk lokaal.
12. Alle jassen horen aan de kapstok.
13. De kinderen ruimen tegen ze weer weggaan alles op (schaakstukken in de dozen, lege glazen
weer naar de cafetaria en afval in de vuilbak) en laten niets achter in Ten Hove.
14. Er wordt met de nodige voorzichtigheid omgegaan met het schaakmateriaal (schaakklokken,
stukken, borden, PC’s en materiaal in het computerlokaal) tijdens de jeugdschaak of de lessen.
15. MSC is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen veroorzaakt door derden.
16. MSC clubleden zijn verzekerd tegen ongevallen.
17. De MSC cafetaria opent pas om 20u00, niet eerder.

