Zomer 2022
Waar
Koninklijke Zoute Tennis Club
Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist
Tel. 050 60 28 60

Info

Jeugd vanaf 3 tot 9 jaar.

E-mail
Post
Tel.

Programma

04.07 - 08.07
11.07 - 15.07
18.07 - 22.07
25.07 - 29.07

01.08 - 06.08
08.08 - 12.08
15.08 - 19.08
22.08 - 26.08

Elke dag

van 09.00 - 11.00 u.
of 11.30 - 13.30 u.

De deelnemers worden ingedeeld in verschillende kleuren,
volgens “KIDSTENNIS” principe. www.kidstennis.be

Prijs
KZTC
€ 120

niet-lid
€ 140

Max. 5 per baan + 1 trainer. De tennisstages worden zowel in het
Nederlands als in het Frans gegeven.

Betaling

Bij voldoende deelnemers wordt er op het einde van de stage een
tornooi georganiseerd of testen afgenomen.

IBAN BE30 3800 1044 0911 - BIC BBRUBEBB
Zoute Tennisschool vzw - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist
(vermeld steeds naam + keuze van de stage!)

Verzamelplaats

De inschrijving is pas effectief na electronische inschrijving
op www.royalzoutetennisclub.be en na storting van het
volledige bedrag.

Team
De stage staat onder de leiding van Sam Verhaeghe en Koen
Mercier. Zij worden bijgestaan door gediplomeerde trainers.

zoute.tennisschool@belgacom.net
ZouteTS vzw - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist
0475 98 12 36 of 050 60 28 60

Inschrijvingen

Iedere dag 2u tennistraining (= tennistechnisch of racket- of/en
balvaardigheid) in combinatie met omni-sport of tennis-specifieke
coördinatiespelletjes.

Wanneer
1e Week
2e Week
3e Week
4e Week

Mini-Tennis

Baan 14.
Gelieve 10 minuten voor aanvang stage aanwezig te zijn! In geval van
regen, zeker 15 min. voor tijd aanwezig zijn bij de receptie!

Info kleuren
Wit		
Blauw		
Rood		

3-5 jaar
6-7 jaar
7-9 jaar

Web
Ter plaatse

www.royalzoutetennisclub.be
ZouteTS vzw - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

INLICHTINGEN EN REGLEMENT TENNISSCHOOL

ZOMER
2022

01. Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met het reglement
van inwendige orde van de ZouteTS vzw en de R. Zoute T.C.
02. Bij aanvang van de stage is de volledige som van deelname
verschuldigd.
03. Diefstal en verlies van voorwerpen zijn niet door de ZouteTS vzw
verzekerd.
04. De organisatie behoudt zich het recht voor de lessen op te
zeggen indien er onvoldoende deelnemers zijn.
05. Om een goed verloop van de stage te verzekeren, kunnen de
vooropgestelde uren gewijzigd worden.

TENNISSTAGES 2022

06. Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en
teruggezonden worden naar de ZouteTS vzw.

Lentelessen: 18/04 - 26/06/22
Winterlessen: 08/10/22 - 20/03/23

07. Een verzekering dekt de burgerrechterlijke aansprakelijkheid
van de lesgevers tijdens de periode van les geven;
hetzij,de schade die zij toebrengen aan leerlingen en/of derden;
hetzij,de schade die de leerlingen toebrengen aan leerlingen
en/of derden leerlingen waarvoor de lesgevers aansprakelijk
worden gesteld.

Winterstages: Vakantieplus
inschrijven via: www.knokke-heist.be/jeugdvakanties/vakantieplus

08. De leerlingen blijven aansprakelijk voor hun eigen daden.
(persoonlijke fouten)

TEAM ZouteTS vzw

09. Er bestaat een mogelijkheid om een individuele persoonlijke
ongevallenpolis af te sluiten.
10. Annulering na inschrijving : €15 Administratie kosten, 1 week op
voorhand €50.

MERCIER Koen
Regent L.O. , Mini-Tennis verantwoordelijke
VERHAEGHE Sam
Regent L.O. , Mini-Tennis verantwoordelijke

11. Indien je 15 min. na aanvang van de stage nog niet aanwezig
bent = annulering inschrijving.
12. De Zoute Tennisschool vzw is GDPR-Privacywetgeving
Compliant! Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese
privacywetgeving (GDPR) in werking die het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers
regelt. Volgens deze nieuwe wetgeving mogen we u in de
toekomst enkel blijven informeren indien u ons daarvoor uw
toestemming geeft.
Als u verder nog vragen heeft over uw gegevens en hoe wij deze
gebruiken, neem dan contact op met het secretariaat via het
e-mailadres, zoute.tennisschool@belgacom.net

Zoute KIDSTENNIS
MINI - Tennis

