TENNISKAMP AUGUSTUS 2019
Ook in het tweede deel van de zomervakantie organiseert KTC Beringen een tenniskamp.
Hieronder is alle informatie terug te vinden.
▪ Periode: maandag 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019.
▪ Programma en afspraken
- Dagelijks wordt er van 09.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u een
combinatie van ‘tennis’ en ‘sport en spel’ aangeboden - de kleinsten krijgen
mogelijk ook een aantal creatieve activiteiten. ’s Middags worden warme
maaltijden aangeboden; deze zijn in de prijs inbegrepen.
- Opvang wordt voorzien vanaf 08.00 u en van 16.00 u tot 17.00 u.
- Aan dit kamp kunnen zeker ook spelers deelnemen die tornooien spelen. Het
programma kan worden aangepast aan hun tornooiplanning/wedstrijden.
- Hou er rekening mee dat wij bij regenweer mogelijk genoodzaakt zijn een
alternatief programma af te werken.
- Iedere deelnemer neemt voldoende drank mee en (gezonde) tussendoortjes.
De club biedt sowieso water aan.
▪ Kostprijs: 125 euro (135 euro voor niet-clubleden). Vanaf het 2e kind (van één
familie) krijgt men een korting van 5 euro.
- Men mag alleen deelnemen aan het tenniskamp als men is aangesloten bij
'Tennis Vlaanderen'. Indien dit niet het geval is, dan dient men nog 15 euro
extra te betalen voor het lidmaatschap. Zij betalen dus 140 euro.
- De betaling gebeurt telkens op maandagochtend, vóór de start van het kamp.
- Wanneer men voor de start van het kamp de afwezigheid van een kind op een
bepaalde dag meldt, kan men een ‘korting’ krijgen. Men betaalt dan de dagen
dat men aanwezig is + 5 euro extra.
Voor tornooispelers kan dit op een nog later moment worden doorgegeven.
▪ Alle activiteiten van onze tenniskampen worden begeleidt door gediplomeerde
trainers.
▪ Heeft men nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Sven
Convens (0477 973 581) of Leander Vanhooff (0476 079 420).
▪ Onderstaand inschrijvingsformulier dient men uiterlijk tegen zondag 21 juli door
te mailen naar ktcberingenjeugd@telenet.be.

Naam: ………………………………………….……………

Geboortedatum: ……………………………..

Adres: .…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/gsm: ……………….....………… E-mail: ……………………………………………………………….
Opmerking(en): …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik zal deelnemen aan het eerste ZOMERKAMP 2, van 19 t/m 23 augustus 2019.
Graag opvang op volgende momenten:
❑ ma om 08:00 ❑ ma 16:00 u - 17:00 u

❑ di om 08:00 ❑ di 16:00 u - 17:00

❑ wo om 08:00 ❑ wo 16:00 u - 17:00 u

❑ do om 08:00 ❑ do 16:00 u - 17:00

❑ vr om 08:00 ❑ vr 16:00 u - 17:00 u

