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 Ben  je  op  zoek  naar  een  leuk  zomerkamp  ?  Dan  ben  je  bij  ons  aan  het 
 goede  adres.  De  nadruk  ligt  op  tennis  maar  met  ruime  uitbreiding  naar 
 diverse  sportieve  prikkels  (zwemmen,  speeltuin,...)  zodat  ieder  kind  kan 
 genieten van een  super leuke en leerrijke kampweek. 

 KAMPWEKEN 
 Er worden 5 kampweken georganiseerd. Er kan gekozen worden voor het 

 voormiddag- (9-12u) of hele dagkamp (9-15.30u). 

 PROGRAMMA en UURRROOSTER 
 De  jongsten  (°2018-°2017)  proeven  van  tennis  als  motorische 
 vaardigheid. Vanaf °2016 wordt er echt getennist in les- en spelvorm. 
 De  tennislessen  worden  afgewisseld  met  sportieve  animatie  sessie  s.  Er 
 zijn  korte  rust-  en  drinkpauzes  voorzien  waarin  de  kinderen  gekoelde 
 drank en een vers stuk fruit krijgen. 

 Tijdens  de  middagpauzes  (van  12  tot  13  uur)  is  er  voldoende  tijd  om  te 
 eten  (eigen  pick-nick  of  warme  maaltijd),  te  rusten  en  voor  een  leuk 
 gezelschapsspel. 

 Op  vrijdag  is  er  voor  hele  dagkampers  een  barbecue  (middagmaal)  op  de 
 club  (prijs  inbegrepen  in  de  kampprijs).  Elke  kampweek  wordt  afgesloten 
 met een diploma-uitreiking. 

 OBJECTIEVEN en DEELNEMERS 
 De  kids  hoeven  niet  vooraf  getennist  te  hebben  om  te  kunnen  deelnemen 
 aan  onze  kampen,  ze  worden  ingedeeld  in  leeftijd/niveaugroepen  van 
 startende tot clubspeler voor een optimale beleving. 

 Competitiespelers  (GSTSA  ACADEMY)  =  speler  selectie  door  GSTSA  > 
 individuele competitie training (zie aparte informatie). 

 ACCOMMODATIES EN MATERIAAL 
 We  beschikken  over  7  tennisterreinen  (3  out-  en  4  indoor)  zodat  ook  bij 
 regenweer  de  activiteiten  vlot  verlopen.  De  ruime  brasserie  met  terras  en 
 de binnenspeeltuin kunnen benut worden tijdens de pauzes. 

 Voor  nieuwe  kampvolgers  zijn  gratis  aangepaste  tennisrackets 
 beschikbaar. Sportschoeisel is verplicht (inwaarts zoolprofiel). 

 TRAINERS-COACHES 
 De  kampen  staan  onder  leiding  van  een  ervaren  team  van  VTS 
 gediplomeerde  tennistrainers en gekwalificeerde begeleiders. 

 KAMPGELD, VERZEKERING, KORTINGEN 
 Na  ontvangst  van  de  inschrijving  wordt  de  kampafrekening  bezorgd  via 
 mail.  De  inschrijving  is  definitief  na  ontvangst  van  de  volledige  betaling 
 van het kamp. 

 Korting  voor  2e,  3e…  gezinslid  voor  hetzelfde  kamp  :  10%  op  de 
 kampprijs. 
 Warme maaltijden  optie : van eerste kampdag tem donderdag  (€8/dag). 
 Verzekering  :  GSTSA-leden  zijn  reeds  verzekerd  ;  nieuwe  deelnemers 
 worden  voor  kamp  aanvang  voor  alle  kampactiviteiten  verzekerd  (Tennis 
 Vlaanderen/Ethias).  Kostprijs  :  °2014  of  later  :  €7,38  ;  °2009-°2013  :  €11,22 
 (geldig tot 31/03/2023). 
 Mutualiteitsattesten  (korting  ifv  ziekenfonds)  en  fiscale  attesten  worden 
 meegegeven op het einde van de kampweek. 

 Annulatie  /  afwezigheid  :  wordt  niet  terug  betaald.  Er  wordt  géén 
 verrekening  gemaakt  voor  een  niet  gevolgd  kamp  gedeelte.  De 
 tennisschool beslist hierover soeverein. 

 INSCHRIJVINGEN 
 Schrijf  je  zeker  tijdig  en  online  in  via  www.gstsa.be  ,  je  ontvangt  een 
 inschrijvingsbevestiging  . 

 De  tennisschool  kan  de  afsluitdatum  vervroegen  wanneer  het  kamp 
 volzet is of het kamp annuleren bij een te laag aantal inschrijvingen. 

http://www.gstsa.be/


 schrijf je vanaf juni voor onze 
 winterlessen 2022-2023 ! 
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