Mogelijke lesuren :

JEUGD : 17-18u / 18-19u
STUDENTEN en VOLWASSENEN : 18-19u / 19-20u /

GSTSA zomerlessen 2021

GSTSA TENNIS SCHOOL ACADEMY vzw biedt op
Sportcentrum Grand Slam Tienen
jdens de
zomermaanden juli en augustus korte, leerrijke,
leuke en intensieve lessenreeksen aan voor jeugd
14+, studenten en volwassenen, zowel voor huidige
les volgers als voor nieuwe spelers.
Je volgt in een kleine lesgroep vier uren tennisles in
één week, telkens één lesuur ‘s avonds van
maandag tem donderdag, bij gediplomeerde
VTS-trainers, waardoor je op korte jd een goede
vooruitgang kan maken.
Je lesgroep wordt samengesteld op basis van het
tennisniveau. Samen les volgen met een familielid,
partner, vriend of vriendin kan. Ben je starter ? Wij
zorgen voor een gra s tennisracket in bruikleen.
Je lesgroep dient te bestaan uit minstens drie les
volgers. Een normale lesgroep bestaat uit vier les
volgers per terrein.
De lessen gaan ook door bij regenweer op de
indoorterreinen van het centrum (geen meerkost). Je
les kan dus steeds doorgaan.

20-21u

Als les volger ben of wordt je automa sch
aangesloten bij Tennis Vlaanderen vzw (TVL) : zo ben
je tevens verzekerd jdens de lessen en het vrij
tennissen. Bijdrage : zie keerzijde. Deze verzekering
blij geldig tot 31/03/2022 in gans België.

Lestarieven :

Clubleden kunnen buiten de lessen
vrij tennissen op de club
de terreinen blijven bespeelbaar tot de eerste
nachtvorst, vermoedelijk omstreeks half oktober !
Ben je nog geen clublid van TC Grand Slam Tienen ?
Alle info over het club lidmaatschap vind je op
www.sportcentrumgs.be

Werkwijze om in te schrijven voor de tennislessen :

Lesgroep : lee ijdscategorieën

JEUGD (°2007-°2003)
STUDENTEN (vanaf °2004) & VOLWASSENEN

Lesgroep : mogelijke tennis niveaus
START
GO
CLUB
PRO

(beginnend tennisser of zeer weinig ervaring)
(licht gevorderd, recrea ef spelniveau)
(gevorderd, recrea ef compe eniveau)
(sterk gevorderd, sterk tennisklassement)

Mogelijke lesweken :

LES WEEK 1 : ma 05/07 tem do 08/07
LES WEEK 2 : ma 12/07 tem do 15/07
LES WEEK 3 : ma 02/08 tem do 05/08
LES WEEK 4 : ma 09/08 tem do 12/08
LES WEEK 5 : ma 16/08 tem do 19/08
LES WEEK 6 : ma 23/08 tem do 26/08

per les week per deelnemer (exclusief TVL bijdrage) :
JEUGD : €64,00
STUDENTEN & VOLWASSENEN : €74,00

Inschrijven doe je ONLINE !
op www.gstsa.be
1 je beslist om in te schrijven en spreekt liefst af met
enkele andere kandidaten uit je tennis- of
kennissenkring;
2 je schrij jezelf ONLINE in (www.gstsa.be) ten
laatste op maandag voor de lesweek, je medespelers
doen dit eveneens;
3 je ontvangt op woensdag voor de lesweek de
beves ging en de les afrekening (+ verzekering indien
van toepassing) via mail;
4 je betaalt daarna de les afrekening op het GSTSA
rekeningnummer voor de aanvang van de
lessenreeks;
5 nog geen lid van de tennisfedera e ? je wordt door
TC GS automa sch aangesloten bij Tennis Vlaanderen
vzw voor aanvang van de les week en ontvangt
hiervan een online beves ging van de federa e;
6 de lesgevende trainer zal je ontvangen op de club
bij de aanvang van de eerste les;
7 je zorgt zelf voor tennisschoenen (geen geribbeld
proﬁel zoals joggings,…) en losse spor eve kledij ;
tennisrackets zijn gra s ter plaatse te gebruiken.

ALGEMENE LESVOORWAARDEN (Ui reksel H.R.)
GRAND SLAM TIENEN TENNISSCHOOL vzw (GSTSA) werkt integraal
samen met TC GRAND SLAM TIENEN en Sportcentrum GS/CAVERMA
NV en regelt autonoom en exclusief op Sportcentrum GS alle groepsén private tennislessen, tenniskampen, screeningen,… en bepaalt zelf
alle groepssamenstellingen en de toegewezen trainers.
Uitsluitend door GSTSA georganiseerde lessen,… zijn toegelaten op het
centrum.
Er zijn geen groepslessen op feestdagen, jdens
schoolvakan es en club organisa es (tornooien, interclubs,…)
behoudens andere voorafgaandelijke mededelingen. Huidige les
volgers-leden genieten voorrang bij inschrijving. De GSTSA-organisa es
zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Om deel te nemen aan clubs
organisa es en oﬃciële tenniscompe es dien je lid te zijn van de club
TC GRAND SLAM TIENEN.
Alle groepslessen, tenniskampen,… worden betaald
op de
bankrekening van GSTSA voor aanvang van de reeks. De inschrijving
van nieuwe les/kamp volgers wordt geregistreerd na ontvangst van
een meegedeeld te betalen voorschot, dat niet terugvorderbaar is bij
annula e door de kandidaat. Na bekendmaking van het lesschema kan
niet meer geannuleerd worden en is het volledige lesgeld,
verzekering,… deﬁni ef verschuldigd.
Vanaf 2 les volgende
gezinsleden of voor bedragen van meer dan €750 per gezin is
gespreide betaling van het les/kampgeld voor dezelfde organisa e
mogelijk op aanvraag. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde
termijn kan toegang tot de lessen, kampen,… geweigerd worden.
Afwezigheden (ziekte, kwetsuur, andere redenen) van en door
leerlingen worden niet terugbetaald noch ingehaald. Overmacht wordt
noch vergoed, noch ingehaald tenzij GSTSA dit autonoom beslist.
Voor private lessen gebeurt de verplichte terreinreserva e op naam
van en door GSTSA. Het lesgeld en de terreinhuur worden betaald aan
de GSTSA na ontvangst van de les factuur. Betalingen gebeuren nooit
aan de trainers!
Elke deelnemer dient te beschikken over een geldige Tennis
Vlaanderen-aanslui ng tot 31/03/2022 (GSTSA zorgt voor deze
aanslui ng) : geboren in °2013 of later : € 7,07 ; geboren tussen
°2003 en °2012 : € 10,75 ; geboren in °2002 of vroeger : € 16,38.
De les/kamp volgers hebben een eigen tennisracket ; er zijn gra s
tennisrackets in bruikleen. Tennisschoenen en spor eve kledij zijn
een must.
GSTSA en zijn trainers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen/kwetsuren, verlies of beschadiging van materiaal,
overmacht. GSTSA kan autonoom of in samenspraak met TC Grand
Slam Tienen en Sportcentrum GS/CAVERMA NV alle maatregelen
nemen voor het vlot verloop van al haar organisa es. Het
huishoudelijk reglement is van toepassing.

GSTSA TENNISSCHOOL
GSTSA TENNISACADEMY
Contact tennisschool :
Voorzi er/bestuurder : Johan Van Den Bosch
Secretaris/bestuurder : Chris ne de Cocq

Tel 016 634 911 GSM 0498 153 873
E-mail tennisschool : gstsa.tennis@gmail.com
Website : www.gstsa.be
Loca e: Tennisstraat 3, 3300 Tienen tel 016 811 911

Accommoda es : 4 overdekte tennisterreinen op tapijt,
4 outdoor tennisterreinen in gemalen steen met
kunstverlich ng, prach ge cafetaria met ruim terras

ZOMERLESSEN
2021
JEUGD

14-18 jaar

STUDENTEN
VOLWASSENEN

4-daagse leuke, intensieve
en korte tennislessen reeks
van maandag tot donderdag

vrije keuze van 1 of meerdere lesweken in

JULI : 2 mogelijke lesweken
AUGUSTUS : 4 mogelijke lesweken
gediplomeerde VTS trainers

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het GSTSA-GDPR-bestand en
worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. U hebt recht op
toegang tot uw persoonlijke gegevens (GDPR 25/05/2018)

Schrijf je in ONLINE : www.gstsa.be
tot MAANDAG voor aanvang van je
gekozen leswe(e)k(en)

www.gstsa.be
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