Baby tennis - Mini tennis - Tennis

Initiatie - Vervolmaking

1. Witte Bal (3, 4 jaar)
halve dag: 9-12u
Prijs: 75 € (4 dagen: 60 €)

8. Gele Bal - Tennis 24m
(12 jaar en ouder)
halve dag: 9-12u
Prijs: 90 € (4 dagen: 72 €)

2. Rode Bal - Mini tennis 12m (5, 6 jaar)
halve dag: 9-12u
Prijs: 90 € (4 dagen: 72 €)
3. Rode Bal - Mini tennis 12m (5, 6 jaar)
volledige dag
Prijs: 155 € (4 dagen: 124 €)
4. Oranje Bal - Mini tennis 18m (7-9 jaar)
halve dag: 9-12u
Prijs: 90 € (4 dagen: 72 €)
5. Oranje Bal - Mini tennis 18m (7-9 jaar)
volledige dag
Prijs: 155 € (4 dagen: 124 €)
6. Groene Bal - Mini tennis 21m (10-11 jaar)
halve dag: 9-12u
Prijs: 90 € (4 dagen: 72 €)
7. Groene Bal - Mini tennis 21m (10-11 jaar)
volledige dag
Prijs: 155 € (4 dagen: 124 €)

Verloop van de stagedag

9. Gele Bal - Tennis 24m
(12 jaar en ouder + Volwassene)
volledige dag
Prijs: 155 € (4 dagen: 124 €)

Algemene voorwaarden
Betalingsmodaliteiten
➢

Betaling door overschrijving op volgend
rekeningnummer: BE24 0011 6015 2938 met
gestructureerde mededeling.

➢

Is uw kind jonger dan 12 jaar op het ogenblik
van de stage, dan kan u in uw fiscale aangifte
van het volgende jaar een bedrag van 11,20 €
per gelopen stagedag aftrekken op voorwaarde
dat de vereniging erkend is, gesubsidieerd
wordt of door een officiële instantie
gecontroleerd wordt (BATD is erkend).

➢

Informeer bij uw mutualiteit; in sommige
gevallen kan een financiële tussenkomst worden
verkregen.

➢

De school behoudt zich het recht voor een stage
met te weinig inschrijvingen te annuleren.

Competitie Programma
10. Competitie Team
Programma:
4u tennis/dag - 1u fysiek/dag
opvolging en coaching tijdens tornooi
▪

Eén teambuilding activiteit per week.

▪

Individuele
oefeningen
naar
aanleiding
van
waarnemingen
gemaakt in het tornooi.

▪

De speler moet een voldoende niveau
hebben om in de stage te worden
opgenomen.

▪

Inschrijving de maandag die de aanvang
van de stage voorafgaat.

▪

Betaling op maandag bij de aanvang
van de stage, zo niet wordt de speler
niet opgenomen.

▪

De prijs van de stage houdt noch de
maaltijden, noch de inschrijving voor de
tornooi(en) in.

➢

08u45 - 09u00: onthaal

➢

09u00 - 12u00: 2u tennis + 1u bijkomende of
fysieke activiteit

➢

12u00 - 13u30: lunch

➢

13u30 - 16u00: 2u tennis

▪

Geen opvolging in tornooi het 1e WE

➢

16u00 - 17u00: betalende opvang 2,5 €/uur

▪

De forfaits en boetes zijn administratief en
financieel ten laste van de stagiaires.

Prijs: 199 €

Inschrijvingsformulier

www.batd.eu

Naam___________________________________
Voornaam________________________________
Adres___________________________________
________________________________________
Tel._______________GSM__________________
E-mail___________________________________
Geboortedatum___________________________
Niveau/klassement_________________________
Federatienr_______________________________
Gekozen activiteit(en)______________________
O
O
O
O
O

Tennisstages
Winter 2019 - 2020

Kerst
Nieuwjaar
Krokus
Pasen 1
Pasen 2

Opvang:
O ja
O nee
Betaling: ………………….
mededeling: stage + naam kind

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
Algemene voorwaarden: http://www.batd.eu/BATDSchoolsTermsConditions.aspx

Handtekening_____________________________

NB: Het inschrijvingsgeld dient voor de 1ste
stagedag te worden betaald, zo niet wordt
het kind niet in de stage opgenomen.
Voor de competitiestages, zal de follow-up
van wedstrijden vanaf ‘s maandag bij de
aanvang van de stage worden verzekerd, de
verplaatsingen van maandag tot vrijdag.

VZW Kraainem Tennis Academy
Patronaatstraat 10, 1950 Kraainem
Maatschappelijke zetel: Bosduivenlaan 10 te 1950 Kraainem
Ondernemingsnr: 0452.858.158
Administratief verantwoordelijke:
Fabrice Vairon 0475/786.424 fabrice.vairon@batd.eu
Voor alle inlichtingen over de BATD tennisscholen :
GIE Gesten 010/81 11 00 - info@batd.eu
Head coach : Alfonso Gonzalez 0483/496.160 alfonso.gonzalez@batd.eu

•
•
•
•
•

Kerst van 23/12 tot 27/12/2019 *
Nieuwjaar van 30/12 tot 3/1/2020 *
Krokus van 24/02 tot 28/02/2020
Pasen 1 van 06/04 tot 10/04/2020
Pasen 2 van 13/04 tot 17/04/2020
Zomer: 01/07/2020 – 28/08/2020
Baby Tennis - Mini & Midi Tennis
Initiatie - Vervolmaking
Competitie Training
* Week van 4 dagen, pro rata prijs
Inlichtingen & inschrijvingen :

Fabrice Vairon fabrice.vairon@batd.eu
0475/786.424
Head Coach : Alfonso Gonzalez alfonso.gonzalez@batd.eu
0483/496.160

