💥ДЕТСКИ

ЛЕТЕН ЛАГЕР В ТК „Авеню“💥
Идва лятото и ТК „Авеню“ отново организира своя летен лагер по време на лятната
училищна ваканция между 01.06.19г и 01.09.19г.
Заниманията се провеждат от 9 до 16ч. от понеделник до петък и включват:
🕘08:00ч - 9:00ч - Събиране на децата в тенис комплекса
🎾09:00ч -10:00ч – ОФП тренировка
🎾10:00ч – 11:00 ч – Тренировка по тенис
🍉🍝11:00ч – 11:30ч – Стречинг
📚🎓12:00ч – 13:00ч – Обяд
13:00ч – 14:00 – Четене на книги по летен план на децата (Вторник и Четвъртък(
Забавни игри – (настолни игри, мини футбол, волейбол, народна топка
(Понеделник,Сряда,Петък)
🏐14:00ч – 15:00ч – Тенис Турнир
🎾15:00ч – 16:00ч – Тенис Турнир
Децата ще бъдат разпределени според техните възможности и възраст в различни
групи, което ще спомогне за извличане на максимална полза от тренировките.
Тенис тренировките ще се проведът по системата Тенис 10.
Основата на системата е в това, че децата са разделени на групи според
възможностите си и всяка група играе с различни топки и на по-малък корт.
Съответно червен корт – 6 и 7 годишни деца, оранжев корт – 8 годишни деца,
зелен корт – 9 и 10 годишни деца
Заниманията по преценка на треньорите ще се проведът или на закритите ни
кортове или на нашите клей кортове.
Такси
35 лв за избран от Вас ден
150 лв за седмица
20 лв за полудневен лагер без включен обяд
90 лв за седмичен полудневен лагер
550 лв за месец
Отстъпки
-10% за второ дете от семейството
Можете да платите на рецепция.
Допълнително
Възраст за записване в тенис лагера : 5-15години
Ниво на игра : от начинаещо до напреднало
*Минимум 5 деца за организиране на тенис лагер
Децата на обяд ще се хранят в Тенис комплекса със приготвена храна от нашия
ресторант!
В цената на целодневния лагер има включен обяд
Записване можете да направите на телефон:0887 76 88 88

