Inschrijfformulier voorjaarstraining 2022
Senioren
Aanvang:
Geen les:

Inhaalweken:

Week 13 (maandag 28 maart 2022, mits de banen gereed zijn)
Maandag 18 april (2e paasdag)
Week 18 (meivakantie)
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
Week en 29 en week 30 (1e week zomervakantie)

Alle trainingen vinden plaats op de (gravel)banen van TV Shaile en worden verzorgd door een
gediplomeerde trainer. De trainingen kunnen plaatsvinden op maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur
en op zaterdagochtend vanaf 09.00 uur. Het is mogelijk om privé trainingen te nemen of om overdag
te trainen. Neem in dat geval contact op met Eelco Gilsing (06 53934365). Deelname aan
tennistrainingen is alleen mogelijk wanneer u lid bent van TV Shaile.
Ik geef mij op voor de training april 2022 t/m juli 2022.
Cursus
15 lesuren

Aantal personen
3 - 4 – 5 personen

Prijs per persoon
€ 252,50 - € 190,00 - € 151,50

Geprobeerd zal worden om altijd op groepjes van 4 uit te komen, maar in geval van 3 personen in
een groep ga ik akkoord met de daaraan verbonden hogere prijs van € 252,50 of wordt 45 minuten
getraind voor € 190,00. In geval van een groep van 5 personen maakt de groep zelf een schema zodat
er telkens 4 personen op de training aanwezig zijn.
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Geboortedatum
Email
Niveau

Beginner / Gevorderd (doorhalen wat niet van toepassing is).

Ik kan absoluut niet trainen op: ……………dag om …………… (tijd) en ……………dag om …………….. (tijd)
(Maximaal 2 verhinderingen toegestaan!)

Formulieren t/m zondag 13 maart a.s. posten op onderstaand adres:
Eelco Gilsing, De Boogaard 4, 5708 KE Helmond OF mailen naar eelcogilsing@outlook.com.

Belangrijk

In geval van ziekte, blessures e.d., is er geen recht op teruggave van het lesgeld. Het is de cursist
wel toegestaan om een vervanger van hetzelfde niveau/leeftijd aan de training deel te laten nemen.
Bij lesuitval door onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, worden maximaal 2 lessen ingehaald.
Een inhaalles die uitvalt, wordt niet meer ingehaald.
Bij inschrijving gaat men akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens voor communicatie ten
behoeve van de training en de financiële administratie. Deze gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet verstrekt aan derden.

Wij wensen u een plezierige en leerzame training toe!

Datum: …………………………………

Handtekening: …………………………………

