GRAND SLAM TIENEN TENNIS SCHOOL ACADEMY vzw

JEUGD ZOMERKAMPEN 2021

We beschikken over 8 tennisterreinen (4 out- en 4 indoor) zodat ook bij regenweer de
activiteiten vlot verlopen. Tevens staan 6 padelcourts en een indoor omnisportveld ter
beschikking, alsook de aanpalende Tiense sportinstallaties. De ruime cafetaria met terras
en de binnenspeeltuin worden benut tijdens de pauzes. Voor nieuwe kamp volgers zijn
gratis aangepaste rackets beschikbaar. Tennisschoeisel is verplicht (inwaarts zoolprofiel).
TRAINERS-COACHES
De kampen staan onder leiding van een ervaren team van VTS gediplomeerde
tennistrainers en gekwalificeerde begeleiders (leerkrachten en stagiairs LO).

Ben je op zoek naar een leuk zomerkamp ? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Onze
kampen kennen jaarlijks een groot succes. De nadruk ligt op tennis maar met ruime
uitbreiding naar diverse sportieve prikkels zodat ieder kind kan genieten van een zeer leuke
kampweek.
KAMPWEKEN
Er worden 6 kampweken georganiseerd (zie schema op keerzijde).
PROGRAMMA en UURRROOSTER
Er zijn voormiddag- (09.00-12.00u) en hele dagkampen (09.00-15.30u) voor kids en tieners
(°2018-°2006) ; kinderen (°2018-°2017) proeven van tennis als motorische vaardigheid : zij
kunnen kiezen voor het voormiddag kamp. Een kampweek start op maandag en eindigt op
donderdag/vrijdag (zie schema). Inschrijven voor een gedeelte van een kampweek is niet
mogelijk. Het sportcentrum is dagelijks voor opvang geopend vanaf 08.30 uur en blijft na
elke kampdag geopend voor opvang tot 16.00 uur. Dit toezicht is gratis.

Tussen de

tennislessen en sportieve animatie sessies (50/50) zijn er korte rustpauzes voorzien waarin
de kinderen gekoelde drank en een vers stuk fruit krijgen. Sommige halve dag activiteiten
worden extern rondom het sportcentrum georganiseerd. Voor de hele dagkampers is er
tijdens de middagpauzes (12 tot 13 uur) voldoende tijd om te eten (eigen pick-nick of warme
maaltijd) en te rusten. Voor hen voorzien we op donderdag of vrijdag een barbecue
(middagmaal) op de club (prijs inbegrepen in de kampprijs). Elke kampweek wordt
afgesloten met een diploma-uitreiking.
OBJECTIEVEN en DEELNEMERS
Je hoeft niet getennist te hebben om te kunnen deelnemen aan onze kampen.
Starters en licht-gevorderden en club spelers worden ingedeeld in leeftijd/niveaugroepen en
volgen naast het tennis gedeelte een ruim gamma aan leuke, sportieve en recreatieve
animatie. Elke kampweek voorzien we een kamp thema met andere accenten zodat
deelnemers die meerdere kampen volgen, telkens nieuwe uitdagingen vinden.
Competitiespelers (GSTSA ACADEMY) = speler selectie door GSTSA > individuele
competitie training (zie aparte folder).
ACCOMMODATIES EN MATERIAAL

KAMPGELD, VERZEKERING, KORTINGEN
Kamp afrekening en alle definitieve richtlijnen : worden via mail bezorgd aan de ouders een 14-tal
dagen voor kamp aanvang. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Nieuwe deelnemers
betalen bij hun inschrijving een voorschot van €40 (in mindering gebracht bij de afrekening, niet
terugvorderbaar bij inschrijving-annulatie). Het warm middagmaal is een optie en kan besteld
worden bij de inschrijving : €32 voor 4 dagen ;
kamp kortingen zijn mogelijk via
mutualiteitsattesten (korting ifv ziekenfonds) en fiscale attesten tot 14 jaar (tot €68,50/week
korting) die na ontvangst van de kamp afrekening worden meegegeven in het kamp mapje op het
einde van de kampweek. Verzekering : GSTSA-leden zijn reeds verzekerd ; nieuwe deelnemers
worden voor kamp aanvang voor alle kampactiviteiten verzekerd (Tennis Vlaanderen/Ethias).
Kostprijs : °2013 of later : €7,07 ; °2006-°2012 : €10,75.(geldig tot 31/03/2022). Annulatie /
afwezigheid : wordt niet terug vergoed. Er wordt géén verrekening gemaakt voor een niet gevolgd
kamp gedeelte. De tennisschool beslist hierover soeverein. Eventuele Covid-19 kamp annulatie
door de overheid wordt pro rata terugbetaald (-forfait 20% vaste kosten, komen niet in aanmerking
voor compensatie : verzekering, warme maaltijden).
INSCHRIJVINGEN
Onze zomerkampen zijn meestal snel volzet. Schrijf je dus zeker tijdig en online in via
www.gstsa.be, je ontvangt een inschrijvingsbevestiging. De tennisschool kan de afsluit datum
vervroegen wanneer het kamp volzet is of het kamp annuleren bij een te laag aantal inschrijvingen.
LEEFREGEL
1 Aankopen aan de bar worden contant betaald. De ouders geven hun kinderen slechts een minimale hoeveelheid geld
mee. De deelnemers houden de gebuikte accommodatie proper. Aankoop van een prepaid drankkaart is mogelijk.
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. Tennisschoenen zijn een must.
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 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. GSTSA plaatst géén materiaal op sociale media.
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. Het H.R. is van toepassing
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