Zomerstages 2020 TC Dubbeloo: tennis en omnisport
DUUR

- Sportkamp 1: maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli (volledige dag). Inschrijven
kan tot en met 3 juli.
- Sportkamp 2: maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli (volledige dag). Inschrijven
kan tot en met 24 juli.
De stage begint om 09u en duurt tot 16u. Er is opvang voor en na de stage voorzien,
dit vanaf 08u tot 17u.

LEEFTIJD

Kinderen geboren vanaf 2006 tot en met 2015. (vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar)

INHOUD

Een combinatie van tennis, afgewisseld met sport en spel, bezorgt zowel beginners
als gevorderden een leuke sportweek met o.a. ook zwemmen en minigolf. Dit alles
wordt begeleid door officiële trainers van Tennis Vlaanderen. De kinderen worden
ingedeeld volgens leeftijd en niveau.

WAAR?

Sportpark Eeklo, B. L. Pussemierstraat 157 op de nieuwe tennisterreinen voor de
cafetaria. Bij goed weer gaat alles buiten door.

MEE TE
BRENGEN

Boterhammen of lunchpakket + eigen drinken. De deelnemers krijgen elke middag
één drankje aangeboden door de organisatie. We vragen ook om altijd het
zwemgerief mee te brengen.

OPVANG

Opvang mogelijk vanaf 08u (één uur voor aanvang stage) en tot 17u (één uur na
afloop stage). Verdere info ivm opvang wordt doorgegeven bij inschrijving.

PRIJS

€130 voor niet-leden, €120 voor leden van TC Dubbeloo (leden zijn al verzekerd).
Achteraf wordt een fiscaal attest bezorgd.

Inschrijving pas geldig na betaling inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van Tennisschool The
Future: BE51 0682 3990 3962 met vermelding naam / geboortedatum / "stage juli" of "stage
augustus"
Om de inschrijving volledig te maken, dient u een mail te sturen naar stages@tcdubbeloo.be met
volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en de naam van de
persoon bij wie het kind fiscaal ten laste staat (dit voor het fiscaal attest achteraf).
TC Dubbeloo doet het nodige om de verzekering in orde te brengen. Als er bepaalde zaken zijn die
we moeten weten (medicatie etc.), vernemen we dit ook graag.

Meer info: www.tcdubbeloo.be (onder constructie), via 0474/65.35.66 of via stages@tcdubbeloo.be

