Obec Držovice
pořádá
„letní tenisovou školičku“
Termín: Od 6.5.2022 do 24.6.2022 a 9.9.2022 do 28.10.2022 - v době
školních prázdnin se nehraje – bude příměstský tenisový tábor 15.8. – 19.8.2022

Čas: pátek v 16.00 hod. - 17.00 hod.
Cena: 500,- Kč za 2 měsíce
Věk dětí: 4 - 9 let
Kde: Hřiště na Gorkého ulici, Držovice
Vybavení: dítě musí mít svoji tenisovou raketu a tenisky na ven a
tenisky do haly v případě deště, švihadlo, pití
Trenér: Zdeněk Jetelina
Přihlášky je možné vyplnit online na: https://forms.gle/zt2vXL8MFcrnCF2q6
nebo v papírové podobě na Obecním úřadě v Držovicích.

QR kód pro rychlou platbu školného za jeden dvouměsíční blok (500,-Kč):

Informace pro rodiče:
Zahájení letní tenisové školičky (LTŠ) je v pátek 6.5.2022.

Tréninky LTŠ se budou konat od května do konce června a od září do konce října na Hřišti
ul. Gorkého, Držovice

Školné činí 250,- Kč měsíčně a platí se za blok dvou měsíců ve výši 500,- Kč za květen
červen nejpozději do 7.5.2022 na účet č.: 1889171369/0800 s VS: datum narození dítěte,
do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte
Další platba 500,- Kč za další blok září a říjen, je nutné provést nejpozději do 9.9.2022 na
účet č.: 1889171369/0800 s VS datum narození dítěte, do poznámky k platbě uveďte jméno
a příjmení dítěte.

Za řádně přihlášené dítě se považuje ten, jehož platba bude připsána na účet.

QR kód pro rychlou platbu školného za jeden dvouměsíční blok (500,-Kč):

Do LTŠ dítě potřebuje tenisovou raketu, sportovní oblečení a sportovní obuv dovnitř i ven,
pití, švihadlo.
V případě dotazů kontaktujte podatelnu obecního úřadu 582 333 398 nebo trenéra Zdeňka
Jetelinu na tel. č. 774505656

Přihláška do letní tenisové školičky
Přihlašuji své dítě:

Jméno a příjmení:........................................................................................................

Datum narození:.........................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................

Zákonný zástupce dítěte:...........................................................................................

Emailová adresa zákonného zástupce:...........................................................................

kontaktní mobilní telefon:............................................................................................

do letní tenisové školičky na blok květen – červen a září a říjen 2022 a beru na vědomí, že školné činí
250,-Kč měsíčně.
Potvrzuji svým podpisem, že mé dítě je zdravé a může provádět sportovní aktivity.

……………………………………………………
zákonný zástupce dítěte

