
              
 

P   A   S   E   N     2   0   2   0   
T   E   N   N   I   S   K   A   M   P   

 
kids   &   tieners  

tennis   &   multisport   /   competitie  
 

Alle   kampformules    worden   georganiseerd   door   GSTSA   vzw   en   staan  
onder   leiding   van    gediplomeerde   trainers  

 

WANNEER   en   WAAR  
 

van   dinsdag   14/04   tot   en   met   vrijdag   17/04/2020   
keuze   :    vier   dagen    voormiddag    (9   tot   12   uur)   of    hele   dag    (9   tot   15:30   uur)   
opvang   :    gra�s   8:30-9:00   uur   en   15:30-16:00   uur   (de   club   blij�   nadien   geopend)  
loca�e  :  de  kampen  gaan  door  op Sportcentrum  GS  te  Tienen  ;  sommige              
aangekondigde   ac�viteiten   kunnen   doorgaan   op   externe   loca�es   (zwemmen)  

 

WIE   en   WAT  
tennis  &  multisport  : deze  formule  is  geschikt  voor  startende  tot  gevorderde             
spelers  tussen  3  en  15  jaar  (er  is  opdeling  in  lee�ijdsgroepen)  ;  de  kampformule  is  een                 
afwisselende  mix  van  tennislessen  (kleine  lesgroepjes)  en  spor�eve  ac�viteiten          
(ini�a�es  en  spelvormen  van  badminton,  padel,  voetbal,  basketbal,  hockey,  balspelen,           
ZWEMMEN   op   woensdagnamiddag,...)   =    vast   weekprogramma  
 
competitie  :  formule  voor  compe��espelers  die  �jdens  de  kampweek  deelnemen           
aan   Ethias   Tour   tennistornooien   =    flexibel   weekprogramma   ifv   wedstrijdplanning  

 

TENNISMATERIAAL   en   KLEDIJ  
 
spor�eve  kledij  is  voldoende,  bij  mooi  weer  wordt  er  ook  buiten  getennist,  zorg  voor               
een  jasje  ; niet-markerende  sportschoenen  zonder  stuts  (tennisschoenen)  ;          
tennisrackets    (voor   wie   er   nog    geen   hee�)   zijn   gra�s   te   gebruiken   �jdens   het   kamp  
 

TUSSENIN  
 

tussenpauzes  :  elke  kampdag  is  er  �jdens  de  pauzes  gra�s vers  fruit  voorzien  ;               
gezelschapsspelen  en  strips  zijn  voorhanden  (gsm  gebruik  wordt  idmv  het  mogelijke            
beperkt)  
middagpauze  :  12-13  uur  ;  gelegenheid  tot eigen  pick-nick  of warm  middagmaal  (te              
bestellen)   ;   hele   dagkampers   >>>   vrijdagmiddag   =    BBQ    (begrepen   in   de   kampprijs)  

 

SPORTVERZEKERING   via   Ethias/TVL  
 

reeds   aangesloten    :   hoeven   niets   te   doen  
niet-aangeslotenen    :   worden   als   nieuw   lid   door   GSTSA   verzekerd   via   TC   Grand   Slam  
Tienen   vzw.   Deze   verzekering   is   desgevallend   bijkomend   te   betalen   (zie   tabel)  
externe   spelers    :   dienen   hun   TVL-aanslui�ng   mét   verzekering   te   regelen   bij   hun   club   

 

INSCHRIJVING   en   KAMPAFREKENING  
 
inschrijvingen   :    uitsluitend   online   via    www.gstsa.be    tot   29/03  
kampafrekeningen   :    worden   steeds   via   mail   verzonden  
tennis  &  multisport  :  wordt  verzonden  via  mail  in  de  week  van  30/03,  te  voldoen                
voor   kampaanvang   op   het   rekeningnummer   van   GSTSA  
competitie  :  wordt  verzonden  na  kampdeelname  ifv  wedstrijdplanning,  te  voldoen           
op   het   rekeningnummer   van   GSTSA  
 

ALGEMENE   SCHIKKINGEN  
 
GSTSA  kan  de  inschrijvingen  vervroegd  afsluiten  wanneer  het  kamp  volzet  is  of  het              
kamp  annuleren  bij  een  te  laag  aantal  inschrijvingen.  Lesvolgers  van  GSTSA  hebben             
voorrang  bij  inschrijving.  Annula�e  en  afwezigheden  van  kampvolgers  worden  niet           
terugbetaald.  GSTSA  kan  alle  maatregelen  nemen  die  nodig  zijn  voor  het  goede             
verloop   van   het   kamp.    Het   huishoudelijk   reglement   en   GDPR   zijn   van   toepassing.  
 
 

http://www.gstsa.be/


KAMPPRIJZEN   en   KORTINGEN  

 
Neem   deel   aan   onze   TENNISOPLEIDINGEN  

 

Lentelessen  
start   vanaf   maandag   20   april   2020  

Zomerkampen  
juli   &   augustus   2020  

kamp   1:   1-3/07   (GSTSA   Special)    kamp   2:   6-10/07  
kamp   3:   3-7/08    kamp   4:   10-24/08     kamp   5:   17-21/08    kamp   6:   24-27/08  
 

 

GSTSA   TENNIS   SCHOOL   ACADEMY  
vzw  

Zetel   :   Heikant   44,   3390   Houwaart,    016   634   911  
Loca�e   :   Tennisstraat   3,   3300   Tienen,   016   811   911  

GSM   :   0498   15   38   73      email   :    gstsa.tennis@gmail.com      website   :    www.gstsa.be  
Ondernemingsnummer   :   0635.845.490  

Bankrekening   :   IBAN   BE06   0017   6588   7222   BIC   GEBABEBB  

        GSTSA   TENNIS   SCHOOL   ACADEMY  

vzw  

     

P   A   S   E   N     2   0   2   0   
T   E   N   N   I   S   K   A   M   P   

 

kids     (vanaf   3   jaar)    &    tieners     (tot   15   jaar)  
tennis   &   multisport   /   competitie  

 

 
van   dinsdag   14/04   tot   vrijdag   17/04/2020  

voormiddag   of   hele   dag   kampen  
 

schrijf   je   in   tot   29/03/2020  
www.gstsa.be  
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