Wanneer ?
Voor wie ?

Door wie ?
Inhoud ?
Lesduur ?

26/9 – 15/10
Padellessen voor TCM-padelleden van alle leeftijden. Je moet
een padeljaarabonnement bij TC Meerdaal hebben voor het
seizoen 2022 - maak je eerst lid via:
aanvraag padeljaarabonnement
De lessen worden gegeven door gediplomeerde padeltrainers.
Leren omgaan met de meest gebruikte technieken en tactieken
in padel. Aanleren van de padelreglementering.
3 opeenvolgende weken met 2 X 1,5u/week les
Ma-Do
18.00 - 19.30 - 21.00
Di-Vr
18.00 - 19.30 - 21.00
Woe-Za
18.00 - 19.30 - 21.00
09.00 - 10.30 - 12.00
Daglessen mogelijk indien voldoende inschrijvingen op
volgende dagen :
Ma-Do
13.30 - 15.00
Di-Vrij
13.30 - 15.00

Lessen gaan door op 1 terrein - max 36 inschrijvingen voor de
avondsessies, max 16 voor de dagsessies. Snel inschrijven is een
must.
Je dient bij inschrijving min. 3 keuzeopties mee te delen.
Kostprijs?

150€ voor juniors (vanaf 17 jaar) en volwassenen
110€ voor kinderen

Inschrijven?

Dit kan vanaf 1 september 8u00 t/m 10 september via deze
link: INSCHRIJVEN

Bevestiging inschrijving en betaling:
Ten laatste op 17/9 laten we je weten in welke groep je zit (lesdag en lesuur).
Uiteraard houden we maximaal rekening met de opgegeven voorkeuren, maar
weet dat dit niet altijd mogelijk zal zijn.
De overschrijving van het lesgeld dient daarna binnen de 5 dagen te gebeuren
op de lessenrekening BE34 1030 7128 7590 .

Bijkomende informatie:
• Bij afwezigheid is er geen terugbetaling of inhaalles
• De lesvolger heeft een padelracket en zorgt voor
tennisschoenen/padelschoenen alsook sportieve kledij.
• TCM vzw en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en
verlies of beschadiging van materiaal.
• LET OP: bij regenweer wordt de les verschoven. Hiervoor wordt een
boodschap op de website geplaatst zodat je kan zien of de les doorgaat of
niet.
• TCM vzw bepaalt de lesgroepgrootte en -samenstelling. Het clubbestuur
beslist over alle niet voorziene gevallen.
Annulatievoorwaarden:
• Annulatie is mogelijk tot 10/9/2022. Daarna wordt het lesgeld alleen
teruggestort indien het niet mogelijk is om ingedeeld te worden in een
groep en/of opgegeven uur.
• Inschrijving is individueel of in groep. Als familieleden geen les kunnen
volgen is dit geen reden voor annulatie.
Meer info:
• Algemene planning:
Wim van Stee - 0473 93 07 94
Email: lessen@tcmeerdaal.be

