Borsbeek Tennis Club
Boechoutsesteenweg 2

CLUBAVOND OP
WOENSDAG

2150 Borsbeek
03/322.58.13
www.borsbeektennisclub.be

Vanaf 19u zijn alle deelnemers van de avondstage ook
welkom op onze clubavond.
Hierop wordt er dubbel gespeeld, en kan iedereen tegen elkaar spelen, zonder
onderscheid in klassement
en leeftijd.

Rekeningnr.

Borsbeek Tennis
Club

AVONDSTAGES
VOOR
VOLWASSENEN

BE02 9793 8341 5440
gsm: 0476/58.09.96 (na 17u)

16 juli t.e.m. 20 juli 2018

mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

27 augustus t.e.m.
31 augustus 2018

AFSLUITMOMENT
OP VRIJDAG
Op vrijdag voorziet BTC een
hapje en drankje voor alle deelnemers. Iedereen is welkom om
te komen supporteren!
GEWOON DOEN!
Herentalsebaan 168-174
2100 Deurne
03/321.10.52

Tennislessen voor
volwassenen

HOE INSCHRIJVEN?

AVONDSTAGES 2018
Vervolmaking
In de zomer van 2018 organiseert
Borsbeek Tennis Club 2 avondstages voor volwassenen van
telkens 4 dagen (maandag-dinsdagdonderdag-vrijdag), van 16 juli
t.e.m. 20 juli en van 27 augustus
t.e.m. 31 augustus. Een ideale manier om snel te vorderen.

AVONDSTAGES VOOR
VOLWASSENEN
Vier avonden boordevol tennis en
fun! Het programma ziet er als volgt
uit:
19u00: opwarming
19u15: start van de lessen
21u00: einde van de lessen

PRIJS?
Zomerleden betalen 85 euro.
Voor volwassenen die geen lid zijn,
komt de prijs op 105 euro.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
TENNISSCHOOL ZOMER 2018

Je hebt wel zin in een weekje bomvol
tennisplezier?
Schrijf dan nu in:
• Telefonisch : 0476/58.09.96 (na 17u)
• Via onze website :
www.borsbeektennisclub.be
•

Per mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Naam :……………….……………..
Voornaam: …………………….…..
Geboortedatum:…...………………
Straat & nr.: ………………….…….
Gemeente:…………………….……
Postnr.:……………………………...
Telnr.:………………………………..
E-mail:………………...……………..

Vermeld steeds duidelijk je naam, tenniservaring en aan welke week je wil deelnemen.

0
0

Vul bijgevoegd inschrijvingsformulier in.

Tenniservaring:
0 geen
0 ……… jaar
0 ……... klassement

Tijdig bezorgen via mail of afgeven op de
club.

Uw inschrijving wordt pas definitief geboekt
na storting van het volledige bedrag op
BE02 9793 8341 5440
Vermeld duidelijk naam en stageweek!
Inschrijven kan tot een week voor de start
van elke stageweek.

Lidmaatschap:
zomer 2018 BTC
geen zomerlid

Schrijft zich in voor de stage:
0

16 juli t.e.m. 20 juli

0

27 augustus t.e.m. 31 augustus

Datum

Handtekening

