
Inschrijfformulier MEJOR Tenniskamp juli 2022  
 
Wanneer: 

 maandag 11 juli 2022 t/m 15 juli 2022 

 keuze uit 9:00-17:00 of met overnachting (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond) 
 
Waar: 

 TC CAPELLE - Capelseweg 35, 2907 XA Capelle aan den IJssel 
 
Voor wie: 

 Voor jongens en meisjes van 6 jaar t/m 16 jaar. (met overnachten adviseren wij vanaf 10 jaar)  

 Van beginners tot wedstrijdspelers. 

 Zowel leden als niet-leden van TC Capelle kunnen deelnemen aan het kamp. 
 
Informatie en kosten: 

 Het kamp wordt georganiseerd door ervaren tennistrainers de gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan 
jeugd. Daarnaast worden zij voldoende ondersteund door een assisterend team met ruime tenniservaring!  

 Tijdens het kamp staat het ontwikkelen van tennisvaardigheden op technisch, tactisch, fysiek en mentaal 
vlak centraal.  

 Naast veel tennissen doen we ook veel andere leuke en sportieve activiteiten (survival, glow-golf, jumpen, 
klimmen, bowlen, hockey, honkbal, voetbal etc.) 

 Prijs voor het 9:00-17:00 kamp €275, -  

 Prijs voor het kamp met overnachting €350, -  

 Het kamp is inclusief lunch, snack en tussendoortjes, bij het kamp met overnachting wordt ook het diner en 
ontbijt verzorgd.  

 Ontvang bij deelname aan het kamp ook een 2022 T-shirt en bidon.  
 
Bij aanmelding vóór 1 juni 2022 krijg je €25, - korting!                                  De inschrijving sluit 1 juli 2022.  
 
 
Inschrijven: 
 
*verplicht invullen 
 
*Voornaam:.. 
 
*Achternaam:..  
 
*Geboortedatum:.. 
 
Jongen/meisje: J [] M [] 
 
*(voor- en achternaam) Naam ouder/verzorger:.. 
 
*Woonplaats:.. 
 
*Adres:.. 
 
*Huisnummer:.. 
 
*Postcode:.. 
 
Telefoon:.. 
 
*Mob. telefoon:.. 
 
*Email:.. 
 
Email voor facturatie (indien anders):.. 
 
(Contact personen toevoegen:) 
 
Ouder, opa, oma, anders… *.. 
 
(voor- en achternaam) Naam:.. 



 
Mob. telefoon:.. 
 
Email:.. 
 
*Zwemdiploma (A,B,C of geen):… 
 
*Kledingmaat shirt:…  
 
*Aantal jaren tenniservaring en kleur bal (rood, oranje, groen of geel):…  
 
*Ik wil graag worden ingedeeld met:...  
 
*Mijn broer(tje)/zus(je) doet ook mee:… (naam invullen) 
 
*Dieet/Allergieën en/of opmerking van medische aard:… 
 
*Opmerkingen en/of vragen:…  
 
[    ] akkoord met gebruik van beeldmateriaal  
 
[    ] akkoord met de algemene voorwaarden (Mejor Sports) 
 
 
 
Handtekening (ouder/verzorger) 
 
 
…………………………………………… 


