
 

Inschrijvingen tenniskampen in Corona periode 

Juli Kamp I (5 tot en met 9 juli 2021)   
Tot en met 9 jaar  en jonger :  elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro  
Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar:  elke dag van 13 tot 17 uur  = 75 euro 
Voor Omnisport ism  met de gemeente As in dezelfde week  dient bij de gemeente zelf 
ingeschreven te worden 
 
Juli Kamp II (12 tot en met 16 juli 2021) 
Tot en met  9 jaar  en jonger :  elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro  
Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar:  elke dag van 13 tot 17 uur  = 75 euro  
 
Groot kamp (2 tot en met 6 augustus 2021)  
Tot en met 9 jaar  :  elke dag van 9 tot 12 uur = 65 euro (met ontbijt 70 euro) 
Vanaf 10 jaar  tot en met 17 jaar:  elke dag van 10 tot 17 uur  = 100 euro (met eten 120 
euro) 
Opgelet ! Er is voor de +10 jarigen (die de ganse dag komen) een ander aanvangsuur 
voorzien (10 uur) om het protocol van de Corona maatregelen te kunnen  respecteren. 
Omdat wij nog niet de Corona maatregelen kennen ten tijde van het groot kamp dient 
de som eten inbegrepen gestort worden. Voor de 12+ is ook gevraagd een 
mondmasker mee te geven indien ze in contact zouden komen met volwassenen 
buiten de bubbel. 
Verdere praktische info ivm de te volgen Corona maatregelen volgen nog voor de 
kampen, zo gauw de meest recente protocollen beschikbaar zijn. 
Sportieve kledij en tennisschoenen gewenst!  
Om deel te nemen aan de tenniskampen moet je lid zijn van TC As. 
  
Inschrijving is pas geldig NA storting op de jeugdrekening (BE78 7340 4029 1886) en 
een mailtje naar giancarlo_basile@hotmail.com 
Niet vergeten te vermelden welk kamp je gekozen hebt + naam van het kind en  
wegens de Corona maatregelen wordt ook gevraagd een GSM nummer door te geven 
waarop iemand altijd bereikbaar is. Ook indien er medische beperkingen zijn, graag 
doorgeven in deze mail want we moeten per kind een medische fiche voorzien en 
contactgegevens waarop iemand altijd bereikbaar is. 
 
Wacht niet te lang met inschrijven, want als de limiet van de bubbel bereikt is, 
stoppen de inschrijvingen. Datum van inschrijving bij Giancarlo Basile + betaling geldt 
als volgorde. 
    

   

 


