INSCHRIJFFORMULIER 2019
SPECIAAL COMPETITIEPAKKET
PRESTATIEVE KIDS (ORANJE/GROEN/GEEL)
ZOMER 2019
TENNISSCHOOL ROESELARE 2019 PRESENTEERT :
Inschrijfformulier voor prestatie gerichte kids, kleuren oranje, groen, geel tot 17+
O – Cursus 8 weken 1 x 90 min. p/w
O – Cursus 8 weken 1 x 90 min. p/w
O – Cursus 8 weken 1 x 90 min. p/w

(4 personen)
(3 personen)
(2 personen)

€ 125,€ 165,€ 245,- (+ 1 gratis)

VANAF 3 UUR TRAINEN P.P. GEVEN WIJ ALS TENNISSCHOOL KORTING, nl :
O – Cursus 8 weken 2 x 90 min. p/w
(4 personen)
€ 220,O – Cursus 8 weken 2 x 90 min. p/w
(3 personen)
€ 295,O – Cursus 8 weken 2 x 90 min. p/w
(2 personen)
€ 435,- (+ 1 gratis)

Graag aankruisen welk pakket u wenst af te nemen...
Voor extra info en inlichtingen kunt u contact opnemen met Dirk de Vries via 0475-243785. Deze
trainingen zijn bestemd voor kinderen die de motivatie hebben zich vanuit henzelf verder te ontwikkelen….
Bovendien komen wij als Tennisschool Roeselare u hierin tegemoet. Wij geven korting voor diegenen
die 3 uur of meer wensen te trainen! De kortingen zijn al in de verschillende prijzen verwerkt!
In overleg met ouders kunnen wij ook voor het prestatieve kind een apart programma voorzien op
basis van het kind zelf dat centraal staat naar inhoud, duur, beschikbaarheid etc.
Meer info via Dirk de Vries; 0475-243785 / info@tcroeselare.be

Ieder jeugdlid die lessen volgt, dient ook zomerlid te zijn, en desbetreffend lidgeld voor jeugd te
voldoen. In de winter is dit niet van toepassing. Hierdoor kun je in de zomer onbeperkt vrij spelen,
ben je verzekerd bij calamiteiten op het terrein o.a. Je kunt ook meedoen aan events, tornooien en
teruggave mutualiteit mogelijk. Tarieven zie website of informeer clubhuis Dirk of Daphne.
Hoe te betalen; Cash voorafgaand aan 1e lesdag in envelop, of overschrijving van tevoren via
TC Roeselare: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met mededeling van : naam, leeftijd,
soort activiteit !
Indien er niet betaald is van tevoren kan betreffende persoon niet deelnemen aan activiteit.
ANDERE OPTIES ZIJN OOK BESPREEKBAAR IN OVERLEG DIRK DE VRIES.
INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIEPAKKET ORANJE, GROEN, GEEL 2019:
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter op voor het speciale competitiepakket oranje, groen of geel voor
competitiespelers bij Tennisschool Roeselare.
De trainingen worden in principe gehouden vanaf week 22 april tot en met medio juni 2019
Algemene trainingsdagen Tennisschool Roeselare zijn alle dagen, behalve de maandag.
Wij stellen onze kennis, kunde en nationale / internationale ervaring ter beschikking om aan uw
wensen en beschikbaarheden te voldoen! See you on court @ TCR !!

Naam:…………………………………… Geb.datum:…………………………

Adres:……………………………………………………………………………...
Uw telefoonnr:…………………………………………………………………..

Uw e-mailadres:…………………………………………………………………
Ik zou graag willen trainen op:
OPM:............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Plaats:………………..........Datum:…………… Handtekening:…………………….............
Deadline inschrijving prestatieve competitiepakket: 8 APRIL A.S
FORMULIER VERPLICHT INLEVEREN ACHTER DE BAR BIJ DAPHNE OF AAN
DIRK DE VRIES PERSOONLIJK, OF VIA E-MAIL: info@tcroeselare.be
FORMULIER OOK ONLINE TE VINDEN VIA: www.tcroeselare.be – lessen en stages
PS: OOK NIET TCR KIDS DIE NET DAT BEETJE EXTRA PRESTATIEF WILLEN ZIJN VAN
TRAINEN ZIJN WELKOM BIJ ONS. LETS DO IT TOGETHER ☺ ☺ ☺

