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Beste ouders,
Hieronder vinden jullie een overzicht van de jeugdactiviteiten van komende lente en zomer op TC
SPORTEC.
LENTEPERIODE 2019 (1))
De week na de paasvakantie (dit is vanaf maandag 22 april) starten de lentelessen en dit voor een
reeks van 8 weken van 1 u. les per week. Einde lentelessen: week van 10 juni.
De prijs voor de lentelessen (8 u. les) per kind bedraagt: 110 € (prijs incl. affiliatie/verzekering).
In deze prijs is het lidmaatschap bij TC Sportec niet inbegrepen. Wensen jullie uw kind(eren) lid te
maken van de club dan kan dit. Door bij het bedrag van de lentelessen extra 30 € te betalen wordt
jullie kind automatisch lid en kan het vrij tennissen tijdens de zomermaanden.
Op zaterdag 16 maart om 12.00 u. wordt er een info-uurtje gegeven over lidmaatschap, lentelessen,
zomerstages, de Zomer Kinder Toer, de jeugdinterclub en –competitie.
ZOMERPERIODE 2019 (1)
TC Sportec organiseert in 2019 drie zomerstages en één competitiestage.
Zomerstage 1 : van 1 tot 5 juli (kinderen geboren tussen 2014 en 2001)
Zomerstage 2 : van 8 tot 12 juli (kinderen geboren tussen 2014 en 2001)
Zomerstage 3 : van 26 tot 30 augustus (kinderen geboren tussen 2014 en 2001)
Prijs zomerstage:140 € per kind (indien uw kind de lentelessen gevolgd heeft of lid is)
160 € per kind (indien uw kind de lentelessen niet gevolgd heeft en geen lid is)
Zomer competitiestage : van 12/08 tot 16/08 *
* Voor kinderen die deelnemen aan de interclubcompetitie en/of de Ethias-Toer tornooien
Prijs competitiestage : 170 € per kind (excl. affiliatie/verzekering)
JEUGDTORNOOIEN 2019
* Vrijdag 5 juli van 10 tot 12 u. – de Kids Tennis Toer (groen)
* Vrijdag 5 juli van 14 tot 16 u. – de Kids Tennis Toer (rood en oranje)
Op ZATERDAG 16 MAART organiseert TC Sportec tussen 11 tot 12 u. een basisles voor de
allerkleinsten. De kinderen van het jaar 2014, 2013 en 2012 worden samen met hun ouders
uitgenodigd voor een kennismaking van een tennisles voor de allerkleinsten. De kennismaking voor
de kinderen duurt ongeveer 40 minuten. Bij interesse kunnen de ouders hun kind(eren) inschrijven
voor de lentelessen en/of een zomerstage.
Afsluitdatum inschrijvingen lentelessen : zondag 24 maart !!!!
Inschrijvingen zomerstages: aantal inschrijvingen beperkt
Inschrijvingen enkel via info@tcsportec.be
Meer info: cis.engels@telenet.be
Vergeet niet onze website te bezoeken: www.tcsportec.be
de

TC Sportec ontving voor de 10 maal op rij de onderscheiding van Jeugd Vriendelijke Tennis Club.
Een onderscheiding die door Tennis Vlaanderen en de Vlaamse Overheid wordt uitge- reikt aan clubs
die zorg dragen voor een professionele begeleiding van kinderen in hun sport.
(1): bij inschrijving van 2 of meer kinderen van eenzelfde gezin (lentelessen of zomerstage) of indien
uw kind 2 uren in de week lentelessen volgt, geniet u van een korting van max. 5 € per kind per uur.
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