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Ben je op zoek naar een leuk zomerkamp ? Dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Onze tenniskampen kennen jaarlijks een groot succes.  Dit jaar hebben we de 

mogelijkheden weer uitgebreid, zodat iedere deelnemer kan genieten van een zeer 

leuke kampweek. 

 KAMPWEKEN 

Er worden 6 kampweken georganiseerd (schema), waarvan 1 specifiek padelkamp.  

PROGRAMMA en UURRROOSTER 

Er is keuze tussen voormiddag- (9-12 uur) en hele dagkampen (9-16 uur). Voor 

aanvang van elke kampdag is het centrum geopend vanaf 08.30 uur voor opvang. Het 

sportcentrum blijft geopend na elke kampdag. Deze opvang is gratis.   

Tussen de les/animatiesessies zijn er korte rustpauzes waarin de kinderen gekoelde 

(fris)drank en een vers stuk fruit krijgen ; tijdens de middagpauzes (12 tot 13 uur) is 

er voldoende tijd om te eten (eigen pick-nick of warme maaltijd) en te rusten ; animatie 

(schaak, dammen,…). Tijdens drie kampweken voorzien we op vrijdag een barbecue 

op de club (prijs inbegrepen in de kampprijs). Sommige halve dag activiteiten worden 

extern georganiseerd (zwemmen, fietstocht… : zie schema). Elke kampweek wordt 

afgesloten met een diploma-uitreiking. 

OBJECTIEVEN en DEELNEMERS 

Al onze kampen zijn toegankelijk voor iedereen : je hoeft geen lid te zijn van de club. 

Starters en lichtgevorderden kiezen voor de optie TENNIS RECREATIE : naast het 

tennisgedeelte voorzien we een ruim gamma aan leuke, sportieve en recreatieve 

animatie, aangepast aan de leeftijd. Elke kampweek voorzien we andere accenten 

zodat deelnemers die meerdere kampen volgen, telkens nieuwe uitdagingen vinden. 

Competitiespelers kiezen voor de optie TENNIS COMPETITIE : het maximaliseren van 

het tennispotentieel, in combinatie met tornooideelname is primordiaal. 

TENNIS COMPETITIE DEELNAME 

Deelnemen aan een competitiekamp is mogelijk uitsluitend na toelating door de 

kampleiding en mits deelname aan één of meerdere tennistornooien tijdens dezelfde 

week.  De kampleiding selecteert een aantal tornooien. De deelnemers schrijven zich 

individueel in voor hun tornooi(en). De kampleiding zorgt in samenspraak met de 

ouders voor het transport tijdens de deelnemende kampuren. 

ACCOMMODATIES EN MATERIAAL 

We beschikken over acht tennisterreinen (4 out- en 4 indoor) zodat ook bij regenweer 

de activiteiten vlot verlopen. Tevens staan 3 overdekte padelcourts ter beschikking, 

alsook de aanpalende Tiense sportinstallaties. De ruime cafetaria met terras en de 

binnenspeeltuin worden benut tijdens de pauzes. Voor nieuwe kampvolgers zijn 

gratis tennis- en padelrackets beschikbaar. 

TRAINERS-COACHES 

De kampen staan onder leiding van een ervaren team van VTS gediplomeerde 

tennistrainers en gekwalificeerde begeleiders (leerkrachten & stagiairs LO). 

LEEFREGEL 

1 Aankopen aan de bar worden contant betaald (of na de kampdag door ouders/grootouders).  De ouders geven 

hun kinderen slechts een minimale hoeveelheid geld mee. De deelnemers houden de gebuikte accommodatie 

proper. 

2 Tijdens de middagpauze mag de centrumzone niet verlaten worden.  Er is permanent toezicht. 

3 Deelnemers die zich niet houden aan de richtlijnen van de trainers/begeleiders kunnen worden uitgesloten 

voor het verdere verloop van het kamp. 

4  De trainers/begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor verlies of ontvreemding van geld, materiaal, 

waardevolle voorwerpen,… en voor gebeurlijke ongevallen.  Merk je materiaal en kledij vooraf ! 

5 De tennisschool zal bij noodzakelijke medische interventie onmiddellijk overgaan tot  raadpleging van een 

beschikbare arts, het eventueel oproepen van de MUG én het inlichten van ouders. Sportcentrum GS is een 

erkend hartveilig centrum ! 

6 De ouders geven aan de tennisschool de toestemming om gemaakte kampfoto’s van hun kind vrij en kosteloos 

te plaatsen op de GSTSA-website en/of te benutten voor intern gebruik. De persoonlijke gegevens worden 

opgeslagen in het GSTSA-bestand en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden.  U hebt recht 

op toegang tot uw persoonlijke gegevens (GDPR). 

7 Voor sommige activiteiten is transport nodig naar en van de accommodatie.  De ouders geven hiervoor 

toestemming. 

8 De tennisschooldirectie beslist soeverein in alle onvoorziene en niet-aangehaalde gevallen. 

KAMPGELD, VERZEKERING, KORTINGEN 

de kampafrekening met het saldo en alle definitieve richtlijnen word bezorgd ongeveer 14 

dagen voor kampaanvang. Van het ogenblik dat de kampafrekening via mail is bezorgd, is 

het volledige bedrag verschuldigd. Nieuwe deelnemers betalen bij hun inschrijving een niet-

terugvorderbaar voorschot van €40 (in mindering gebracht bij de afrekening). De 

deelnemers zijn voor alle kampactiviteiten verzekerd (Tennis Vlaanderen/Ethias : BA & 

ongevallenverzekering) ; warm middagmaal kan besteld worden bij de inschrijving : €8/dag 

;  kampkortingen zijn mogelijk voor meerdere deelnemende gezinsleden (€5 op de kampprijs 

in dalende volgorde vanaf het 2de gezinslid  voor hetzelfde kamp) en via mutualiteitsattesten 

en fiscale attesten die worden meegegeven in het kampmapje. 

Annulatie / afwezigheid : wordt niet terug vergoed, behoudens een langdurige medische 

reden met doktersattest of overmacht. De tennisschool beslist hierover soeverein. Er wordt 

dus géén verrekening gemaakt voor een niet gevolgd kampgedeelte.  Inschrijven voor een 

gedeelte van een kampformule is niet mogelijk. 

INSCHRIJVINGEN 

Onze zomerkampen zijn meestal snel volzet. Schrijf je dus zeker tijdig en online in via 

www.gstsa.be je ontvangt nadien een inschrijvingsbevestiging.                 De 

inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 14 dagen voor de kampaanvang.  De 

tennisschool kan de afsluitingsdatum vervroegen wanneer het kamp volzet is of het kamp 

annuleren bij een te laag aantal inschrijvingen.  

http://www.gstsa.be/
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GSTSA ZOMERKAMPEN 2018 / PROGRAMMA'S en TARIEVEN

KAMPWEEK 1 wie

van 3 tot 15 jaar alle tennisniveau's

wanneer van MA 2 tot VR 6 juli 2018 5-dagenkamp

voormiddagkamp : 9-12 uur ; hele dagkamp : 9-16 uur ; opvang voor&na

activiteiten initiatie & clubtennis >>> tennis & multisport

competitie (selectie) >>> tennis & tornooien (begeleiding)

woensdagnamiddag >>> uitstap (met autocar)

donderdagnamiddag >>> zwemmen

vrijdag >>> barbecue (= middagmaal)

prijs voormiddagkamp : €75 (indien reeds verzekerd) ; €85 (nog niet verzekerd)

hele dagkamp : €145 (indien reeds verzekerd) ; €155 (nog niet verzekerd)

KAMPWEEK 2 wie

van 3 tot 15 jaar alle tennisniveau's

wanneer van MA 9 tot VR 13 juli 2018 5-dagenkamp

voormiddagkamp : 9-12 uur ; hele dagkamp : 9-16 uur ; opvang voor&na

activiteiten initiatie & clubtennis >>> tennis & multisport

competitie (selectie) >>> tennis & tornooien (begeleiding)

dinsdagnamiddag >>> fietstocht (10+) ; schattentocht (9-)

donderdagnamiddag >>> zwemmen

vrijdag >>> barbecue (= middagmaal)

prijs voormiddagkamp : €75 (indien reeds verzekerd) ; €85 (nog niet verzekerd)

hele dagkamp : €145 (indien reeds verzekerd) ; €155 (nog niet verzekerd)

KAMPWEEK 3 wie geïnteresseerde jeugd voor de padelsport !

padel kamp van 10 tot 16 jaar maximum 12 deelnemers !

wanneer van MA 30/07 tot DO 02/08 2018 4-dagenkamp

voormiddagkamp van 10 tot 12 uur

activiteiten initiatie en gevorderden padel les- & spelvormen

prijs € 85 indien reeds verzekerd

€ 95 indien nog niet verzekerd

KAMPWEEK 4 wie

van 3 tot 15 jaar alle tennisniveau's

wanneer van MA 06 tot VR 10 augustus 2018 5-dagenkamp

voormiddagkamp : 9-12 uur ; hele dagkamp : 9-16 uur ; opvang voor&na

activiteiten initiatie & clubtennis >>> tennis & multisport

competitie (selectie) >>> tennis & tornooien (begeleiding)

dinsdagnamiddag oriëntatiespel (initiatie kaart & kompas)

donderdagnamiddag zwemmen

vrijdag barbecue (= middagmaal)

prijs voormiddagkamp : €75 (indien reeds verzekerd) ; €85 (nog niet verzekerd)

hele dagkamp : €145 (indien reeds verzekerd) ; €155 (nog niet verzekerd)

KAMPWEEK 5 wie

van 3 tot 15 jaar alle tennisniveau's

wanneer van MA 20 tot VR 24 augustus 2018 5-dagenkamp

voormiddagkamp : 9-12 uur ; hele dagkamp : 9-16 uur ; opvang voor&na

activiteiten initiatie & clubtennis >>> tennis & multisport

competitie (selectie) >>> tennis & tornooien (begeleiding)

woensdagnamiddag >>> uitstap (met autocar)

donderdagnamiddag >>> zwemmen

vrijdag >>> barbecue (= middagmaal)

prijs voormiddagkamp : €75 (indien reeds verzekerd) ; €85 (nog niet verzekerd)

hele dagkamp : €145 (indien reeds verzekerd) ; €155 (nog niet verzekerd)

KAMPWEEK 6 wie

van 3 tot 15 jaar alle tennisniveau's

wanneer van MA 27 tot VR 31 augustus 2018 5-dagenkamp

voormiddagkamp : 9-12 uur ; hele dagkamp : 9-16 uur ; opvang voor&na

activiteiten initiatie & clubtennis >>> tennis & multisport

competitie (selectie) >>> tennis & tornooien (begeleiding)

woensdagnamiddag >>> fietstocht (10+) ; schattentocht (9-)

donderdagnamiddag >>> zwemmen

vrijdag >>> barbecue (= middagmaal)

prijs voormiddagkamp : €75 (indien reeds verzekerd) ; €85 (nog niet verzekerd)

hele dagkamp : €145 (indien reeds verzekerd) ; €155 (nog niet verzekerd)

mogelijke extra's : warm middagmaal ; fiscale & ziekenfondsattesten ; korting meerdere gezinsleden

http://www.gstsa.be/


 


