TCS WINTERLESSEN 2016-2017 : INSCHRIJVING
Gegevens van de lesvolger

TCS TENNISSCHOOL

KIDS

(°2012-°2006)

Kleuterschool &
Lagere school
stap voor stap leren tennissen
KidsTennis bestaat uit 5 kleuren waarbij elke kleur voor een
bepaald vaardigheidsniveau staat – gekoppeld aan de leeftijd:
wit, blauw, rood, oranje en groen. Per kleur stijgt de
moeilijkheidsgraad, worden de terreintjes groter en de
tennisballen zwaarder. De kinderen leren op een correcte en
leuke manier tennissen. Voor de starters zijn gratis racketjes in
bruikleen.
Info : www.tennisvlaanderen.be

SCHRIJF BIJ VOORKEUR ONLINE IN OP WWW.TCSOLVELD.BE

WINTERLESSENREEKS GEGEVENS :
18 lesweken
start vanaf vrijdag 23/09
(geen lessen tijdens schoolvakanties)
1 of 2 lessen per week mogelijk
kleine lesgroepen : 4 tot 6/trainer/terrein
tennisrackets gratis te gebruiken
lesprijs 1u/week : WIT & BLAUW : 195 EUR
lesprijs 1u/week : ROOD : 215 EUR
lesprijs 1u/week : ORANJE : 255 EUR
lesprijs 1u/week : GROEN & GEEL : 275 EUR
verzekering : 10 EUR
Mogelijke lesdagen & uren :
Dinsdag : 17 uur / 18 uur
Woensdag : 14 uur / 15 uur
Vrijdag : 16 uur / 17 uur / 18 uur
Zaterdag : 9 uur / 10 uur / 11 uur

TIENERS

(°2005-°2003)

Lagere school &
Secundair 1 graad
e

De tieners (kleur=geel) kunnen in onze tennisschool op elk
niveau terecht : het tennisspel correct aanleren, grondig
verbeteren en doorgroeien tot succesvolle competitiespelers.
Meerdere lesuren per week zijn mogelijk. Groepsgevoel en
sportief amusement met een kwaliteitsvolle omkadering staan
centraal.

GRATIS PROEFLES
Tennis niveaubepaling :
WIT/BLAUW/ROOD/ORANJE :
vrijdag 02/9 om 17 uur
GROEN / GEEL :
vrijdag 02/9 om 18 uur
 Tennisraket ter plaatse gratis beschikbaar
 Ook indien je nog nooit getennist hebt

Naam & Voornaam : ………………………………………………….
Geboortedatum : ……./…..../…………. Geslacht : M/V : …..…….
Adres (straat) : ………………………………………………………..
Postnr : …………. Gemeente : ……………………………………..
GSM (ouder) : ………./………………. ………./…………………..
Email (ouder) : ………………………………………………………..
Schrijft in voor het niveau :
U07
[ ] WIT START: geboren °2012-°2011, geen tenniservaring
[ ] BLAUW START : geboren °2011-°2010 : geen tenniservaring
[ ] ROOD START : geboren °2010-°2009 : geen tenniservaring
[ ] ROOD GO : geboren °2010-°2009 : matige tenniservaring
U09
[ ] ORANJE START : geboren °2009-°2008 : geen tenniservaring
[ ] ORANJE GO : geboren °2009-°2008 : matige tenniservaring
[ ] ORANJE CLUB : geboren °2008 : veel tenniservaring
U11
[ ] GROEN START : geboren °2007-°2006 : geen tenniservaring
[ ] GROEN GO : geboren °2007-°2006 : matige tenniservaring
[ ] GROEN CLUB : geboren °2006 : veel tenniservaring
U13
[ ] GEEL START : geboren °2005-°2003 : geen tenniservaring
[ ] GEEL GO : geboren °2005-°2003 : matige tenniservaring
[ ] GEEL CLUB : geboren °2005-°2003 : veel tenniservaring
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De trainers helpen bij de niveaubepaling tijdens de proefles
Ik zit graag samen in de lesgroep met : ……………………………
Ik ben beschikbaar op :
[ ] dinsdag 17, 18 uur
[ ] woensdag 14, 15 uur
[ ] vrijdag 16, 17, 18 uur [ ] zaterdag 09, 10, 11 uur
Ik kom (als nieuwe kandidaat) naar de tennistest : vrijdag 02/09
[ ] om 17 uur
[ ] om 18 uur
Vrije opmerking : ……………………………………………………...
Datum : …../…../………. Handtekening : …………………………..
Bezorg deze inschrijving ten laatste op 04/09/2016 aan
TC SOLVELD VZW p/a Heikant 44, 3390 Houwaart of
bij voorkeur via email aan : tcsolveld@gmail.com
Je ontvangt bericht van je lesuur en de betaling in de week van
19 september, via je opgegeven emailadres.

TC SOLVELD VZW
ALGEMENE LESVOORWAARDEN
De TCS TENNISSCHOOL maakt integraal deel uit van TC SOLVELD vzw en
regelt als enige instantie in de club alle groeps- én private tennislessen,
tenniskampen,
screeningen,…
en
bepaalt
autonoom
alle
groepsamenstellingen en de toegewezen trainers.

TCS TENNISSCHOOL

TC SOLVELD VZW

Locatie tennislessen :
Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge
Tel sporthal 016 63 25 16

Uitsluitend door de tennisschool georganiseerde lessen,… zijn
toegelaten in de club.

TCS TENNISSCHOOL

Er zijn geen groepslessen op feestdagen, tijdens schoolvakanties en
cluborganisaties (tornooien, interclubs,…). Huidige lesvolgers-leden
genieten voorrang bij inschrijving.
Alle groepslessen, tenniskampen,… worden betaald aan TC SOLVELD
vzw op de clubrekening na bevestiging per mail van het lesschema en
voor aanvang van de reeks.
Na bekendmaking van het lesschema kan niet meer geannuleerd
worden en is het lesgeld definitief verschuldigd. Vanaf 2 lesvolgende
gezinsleden of voor bedragen van meer dan €500 per gezin is gespreide
betaling van het les/kampgeld voor dezelfde organisatie mogelijk op
aanvraag. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn kan
toegang tot de lessen, kampen,… geweigerd worden. Afwezigheden van
leerlingen worden niet terugbetaald noch ingehaald.

Elke lesvolger wordt verplicht verzekerd via de club (sportongevallen
verzekering) ; de lesvolgers hebben een eigen tennisraket ; er zijn gratis
tennisrakets in bruikleen. Niet markerende tennisschoenen en
sportieve kledij zijn een must.

Accommodaties : Sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17 te TieltWinge, 1 indoor tennisterrein, 3 18m tennisterreinen
(oranje), 6 12m tennisterreinen (rood, blauw, wit) met ruime
cafetaria met aangenaam terras, parking ter plaatse
TC SOLVELD vzw is aangesloten bij de sportraad van Tielt-Winge
www.tielt-winge.be

TC SOLVELD vzw

TC SOLVELD vzw en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen/kwetsuren, verlies of beschadiging van
materiaal, overmacht.

p/a Heikant 44, 3390 Houwaart

De tennisschool kan in samenspraak met het clubbestuur alle
maatregelen nemen voor het vlot verloop van al haar organisaties. Het
huishoudelijk reglement van de club is van toepassing.

GSM 0498 15 38 73 (voorzitter)

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het clubbestand en worden
uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. U hebt recht op toegang tot uw
persoonlijke gegevens (wet op privacy 08/12/1992)

Elke lesvolger ontvangt via mail de persoonlijke
leskalender met de lesafrekening ongeveer een
week voor de aanvang van de reeks.

Johan Van Den Bosch
GSM 0497 66 95 92 (secretaris)

Christine de Cocq
Website : www.tcsolveld.be
email : tcsolveld@gmail.com

Winterseizoen
2016 – 2017
Tennislessen
KIDS
TIENERS
Van 23/09/2016 tot 26/03/2017
18 lesweken

gediplomeerde VTS trainers
www.tcsolveld.be
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