Začetni tečaji TENISA v Radljah ob Dravi!
V mesecu JULIJU 2016 pričnemo z začetnimi tečaji tenisa v Radljah ob Dravi.
Tečaji so namenjeni otrokom starim od 4. do 8. leta starosti. Cilji so usmerjeni v spoznavanje
temeljnih naravnih gibanj, ki se pojavljajo v tenisu (zamahovanja, kroženja, lovljenja, metanja itd.) ter
spoznavanje z osnovami teniške igre.
Otroci na tečaju potrebujejo:
• Športno opremo
• Tenis lopar (možnost izposoje pri nas)
• Zaželena pijača in brisača

1. TENIŠKI VRTEC (4, 5, 6 let)
URNIK TEČAJA:
Tečaj bo potekal dopoldan v skupnem obsegu 10 šolskih ur in sicer 5 krat po 2 šolski uri na dan.
Tenis igrišče Radlje ob Dravi:
DATUM
DAN

URA (pričetek)

URA (konec)

4. 7. 2016
Ponedeljek
8.30
10.00
6. 7. 2016
Sreda
8.30
10.00
8. 7. 2016
Petek
8.30
10.00
12. 7. 2016
Torek
8.30
10.00
14. 7. 2016
Četrtek
8.30
10.00
OP.: V primeru slabega vremena, se termini naknadno prilagodijo, o čemer vas bomo obvestili.
PRIJAVE:
Spletna prijava: http://www.malckovsport.si/Za-starse/Malckov-sport-prijava.
Izberete program Timu se dogaja - Tenis! Pod rubriko »Drugo« (na koncu prijavnice) napišete
»Teniški vrtec«.

Prijave zbiramo do 3. 7. 2016.
Minimalno število prijav za izvedbo tečaja je 5 otrok. V primeru nezadostnih prijav, se tečaji ne bodo
izvedli in boste o tem pravočasno obveščeni! V kolikor bo prijav za posamezen tečaj dovolj se dobimo
na prvi uri na izbrani lokaciji ob določeni uri.

CENA IN POGOJI IZVEDBE TEČAJEV:
Cena celotnega tečaja tenisa znaša 55,00 € in vključuje strokovno usposobljenega učitelja-e, vadbo v
majhni skupini ter diplomo ob zaključku tečaja tenisa. Ugodnejše tečaje vam omogoča naš partner
TENIS KLUB RADLJE OB DRAVI!
Vse dodatne informacije lahko dobite preko telefona 040 412 802 (Jasmin Kremzer)

2. TENIŠKA ŠOLA (6, 7, 8 let)
URNIK TEČAJA:
Tečaj bo potekal dopoldan v skupnem obsegu 10 šolskih ur in sicer 5 krat po 2 šolski uri na dan.
Tenis igrišče Radlje ob Dravi:
DATUM
DAN

URA (pričetek)

URA (konec)

5. 7. 2016
Torek
8.30
10.00
7. 7. 2016
Četrtek
8.30
10.00
11. 7. 2016
Ponedeljek
8.30
10.00
13. 7. 2016
Sreda
8.30
10.00
15. 7. 2016
Petek
8.30
10.00
OP.: V primeru slabega vremena, se termini naknadno prilagodijo, o čemer vas bomo obvestili.
PRIJAVE:
Spletna prijava: http://www.malckovsport.si/Za-starse/Malckov-sport-prijava.
Izberete program Timu se dogaja - Tenis! Pod rubriko »Drugo« (na koncu prijavnice) napišete
»Teniška šola«.
Prijave zbiramo do 4. 7. 2016.
Minimalno število prijav za izvedbo tečaja je 5 otrok. V primeru nezadostnih prijav, se tečaji ne bodo
izvedli in boste o tem pravočasno obveščeni! V kolikor bo prijav za posamezen tečaj dovolj se dobimo
na prvi uri na izbrani lokaciji ob določeni uri.
CENA IN POGOJI IZVEDBE TEČAJEV:
Cena celotnega tečaja tenisa znaša 55,00 € in vključuje strokovno usposobljenega učitelja-e, vadbo v
majhni skupini ter diplomo ob zaključku tečaja tenisa. Ugodnejše tečaje vam omogoča naš partner
TENIS KLUB RADLJE OB DRAVI!
Vse dodatne informacije lahko dobite preko telefona 040 412 802 (Jasmin Kremzer)
Lep športni pozdrav!
Ekipa Malčkovega športa

