ZOMERSTAGES 2017

VAN BEGINNER
TOT WINNER

MINI MIDI

WAAR KUNT U ONS VINDEN

GROEPEN:

TC FORT IV :

1. Mini tennis
Rood en blauw
5 tot 10 jaar

WANNEER

2. Midi tennis
Oranje
10 tot 12 jaar

Van 24 tot 28 juli 2017
van 10u tot 13u

3. Jeugd
12 tot 16 jaar

PRIJS:
3u/dag -> 15u/week:
75 €/kind
Hele dag mogelijk na overleg:
135 €/kind
Vanaf 4 personen mogelijkheid
zelf weken en uren af te spreken

RAKETJES TE VERKRIJGEN OP DE CLUB !

Je kan je telefonisch of
per mail inschrijven:
Bernard Van Poelgeest
0475/ 70 59 12
vickybernard.vanpoelgeest@skynet.be
Rudy Pals
rudy.pals@skynet.be

Vanuit Lier:
Neem voorbij de GB van Mortsel de eerste zijstraat
rechts, Drabstraat. Daarna sla je de eerste zijstraat
links in. Dit is de Neerhoevelaan.
Volg deze straat rond het Fort IV. U komt de parking
op uw linkerkant tegen.
Vanuit Antwerpen:
Sla linksaf aan het kruispunt Antwerpsestraat/ Krijgsbaan.(de afgebroken brug). Neem na de tweede
lichten, net voor het Esso-station, de zijstraat rechts.
Dit is de Neerhoevelaan. Volg deze straat rond het Fort
IV. U komt de parking op uw rechterkant tegen.
Vanuit Wommelgem:
U rijdt op de Krijgsbaan richting Mortsel.
Aan de lichten met de Heirbaan (gaat over in
Drabstraat) draait u rechtsaf. U volgt deze straat tot
net voor de sporthal. Daar draait u rechts in. Dit is de
Neerhoevelaan.
Volg deze straat rond het Fort IV. U komt de parking
op uw linkerkant tegen.

Inschrijvingsformulier

www.batd.eu

De BATD tennisschool van

Naam:________________________________________
Voornaam: ____________________________________
Adres: ________________________________________
_____________________________________________
Tel.: _________________________________________
GSM: ________________________________________
E-mail :_______________________________________
Geboortedatum: _______________________________

stelt voor

Niveau/klassement:_____________________________

op TC FORT IV

Beroep van de ouders:________________________
Voorkeur dag / uur:_____________________________

Neerhoevelaan z/n 2640 Mortsel

Eventueel samen met:___________________________
Personen per terrein:____________________________

onder leiding van BERNARD VAN POELGEEST
en zijn team

Voorkeur lesgever:______________________________

NB:
25 € voorschot (mini/midi)
50 € voorschot (jeugd/volwassenen)
te storten op
Beobank rekeningnummer BE41 1096 6113 9410
of af te geven aan Bernard Van Poelgeest.
Zonder voorschot is de inschrijving ongeldig.
Saldo te betalen bij de eerste les.

ZOMERSTAGES 2017
Van 24 tot 28 juli

Mini en midi
Jeugd en gevorderden

Handtekening:_____________________________
Eenmaal
ingeschreven
is
de
inschrijving
bindend.
Bij afwezigheid op de afgesproken uren vervallen de lessen !
Zij die niet aangesloten zijn bij een officiële bond, spelen op
eigen risico..
N.B. : De school behoudt zich het recht voor elke les met een
onvoldoende aantal ingeschrevenen van hetzelfde niveau te
annuleren evenals het uur van een les te wijzigen.
De ingeschreven persoon aanvaardt dat de persoonlijke gegevens, op dit formulier opgenomen, door
de VZW BATD Antwerpen en door de VZW BATD worden verwerkt voor doeleinden van intern
beheer.
Deze gegevens kunnen eveneens worden meegedeeld voor verwerking voor direct marketing
doeleinden, door onze sponsors die, dankzij hun tussenkomst, de ontwikkeling van de activiteiten van
de VZW’s mogelijk maken.
De persoon van wie de gegevens zijn opgenomen beschikt over een recht tot toegang, verbetering
en schrapping van de verzamelde gegevens en over een recht tot verzet tegen de verwerking van
deze gegevens voor direct marketing doeleinden.
Verantwoordelijke verwerking : VZW BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay.

Voor alle info over de BATD tennisscholen:
GIE Gesten: 010/81 11 00 – info@batd.eu
Head coach: Alfonso Gonzalez
Maatschappelijke zetel VZW BATD:
VZW BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay
Ondernemingsnr 440 725 636

VZW BATD Antwerpen
Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay
Ondernemingsnummer 463 381 767
Verantwoordelijke:
Bernard Van Poelgeest
GSM 0476/84 22 69
Tel. & fax 03/325 83 39
vickybernard.vanpoelgeest@skynet.be

