Wij kijken er alvast naar uit!!

TURNSTAGE:
SPECIALE EDITIE
2021
!!!ONTDEK HEM SNEL!!!

Wat

Voor wie

Door Corona kunnen we helaas geen turnkamp organiseren. Echter willen we toch een alternatief aanbieden waarin we ons richten op de iets
oudere gymnasten met ook extra groepsactiviteiten en een uitstap. Zo
willen we toch iedereen een onvergetelijke week bezorgen!

•

Deze turnstage: speciale editie, is zowel voor leden als voor niet
leden.
• Voor kinderen vanaf 10jaar (vanaf 2010, geen maximum leeftijd)

Corona-garantie
•

Om de nodige afstand te verzekeren, maken we gescheiden bubbels van het maximum aantal personen die op dat moment zijn
toegelaten.
• Schaatsen en barbecue zijn natuurlijk onder voorbehoud dat de
geldende coronamaatregelen dit toelaten.
• Moest de stage worden afgelast garanderen wij een volledige terugbetaling!

We turnen elke dag in onze eigen turnzaal van 9u tot 16u. Hierna voorzien wij een vieruurtje en vervolgens een top avondactiviteit! Deze gaat
door tot 18u.
Op woensdag verlaten we op de middag de turnzaal op zoek naar verkoeling. We nemen iedereen mee om te schaatsen. Om 18u zijn we terug van onze uitstap.
Op vrijdag sluiten we de week gezamenlijk af met een barbecue. Rond
20u kan iedereen met een gevulde maag afscheid nemen van elkaar.

Prijs
•

Hoe inschrijven

Wanneer
Deze ‘turnstage: Special editie 2021’ gaat door van 2 tem 6 augustus
2021. Maandag tem donderdag van 9u tot 18u; Vrijdag van 9u tot 20u.

Waar
De turnstage: speciale editie gaat door in onze eigen sportzaal:
Sporthal Gito Tervuren
Pater Dupierreuxlaan 1B,
3080 Tervuren

De prijs voor iedereen is 150 euro (inclusief uitstap, 4-uurtjes en
avondactiviteiten/barbecue).

1.
2.

Ga naar onze website: www.eurogymtervuren.be
Ga naar inschrijvingen en klik op
Zomerturnstage: Speciale editie

3.

Vul het inschrijvingsformulier in en verzend

4.
5.

U ontvangt een bevestiging van inschrijving
Binnen de week ontvangt u van ons een mail met
uitnodiging tot betaling.

6.

Eens de betaling aangekomen is, ontvangt u een
definitieve bevestigingsmail van uw inschrijving.

