OFERTA SEKCJI TENISOWEJ
SEZON 2020/2021

DEKLARACJA DO KLUBU
Osoby, które NIE złożyły w latach ubiegłych deklaracji członkowskiej do klubu, są
zobowiązane do 20 września dostarczyć wypełnioną deklarację, której formularz znajduje się
na stronie http://www.glosator.pl/dokumenty (skopiuj i wklej)
Wypełnione deklaracje proszę składać w sekretariatach szkół lub u pani Jagody Wilkosz
(7.45-8.30 na Krowoderskiej 8).

Poniżej przedstawiona oferta dotyczy osób, które wypełniły deklarację członkowską.

W razie pytań, pisz śmiało: jw.tenis@wp.pl

Sekcja TENISOWA

TENIS ZIEMNY

9 – 18
lat

wiek uczestników

KSOS

160-170
PLN

nowoczesne korty

cena za miesiąc

Ostateczna cena będzie zależna od kosztów kortów na KSOS-ie. Prawdopodobnie cena
kortów wzrośnie o 5 – 7 %. Przed wrześniem będą znana oficjalna cena za zajęcia – 160 lub
170 zł.
Terminy i godziny:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek 16.00-17.00
Wtorek 17.00-18.00

Środa 16.00-17.00
Czwartek 16.00-17.00

Korty: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Aleje Powstania Warszawskiego 6
Kierownik: Jarosław Wójtowicz
Trenerzy: Jarosław Wójtowicz, Witold Sadaj, Krzysztof Sieniawski, Maciej Ziomek

Program:
W ramach zajęć w sposób zróżnicowany staramy się podnosić umiejętności grających
kwalifikujących ich do grup o zbliżonym poziomie gry. W grupach młodszych realizujemy
założenia programu PZT „Tenis 10”
Koszt:
170 zł za miesiąc
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W przypadku kontuzji, chorób i innych okoliczności powodujących dłuższą nieobecność
istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych treningach lub obniżenia opłaty (
propozycję rozwiązania przedstawia kierownik sekcji).

Cena zawiera:
Doświadczonych trenerów, korty otwarte i zamknięte (całoroczna klimatyzowana hala
tenisowa), sprzęt treningowy, transport ze szkoły na korty KSOS
Cena nie zawiera:
Rakiety tenisowej( istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na okres ½ roku…
Wpłaty:
Do 10 każdego miesiąca
Sposoby płatności:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
SSKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zajęć.

ZAPISY i informacje:
Do 10.09.2020 do p. Jarosława Wójtowicza przez jw.tenis@wp.pl
Szybki kontakt: 502639233
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MINI TENIS
Przedszkolaki w akcji!
4-6
lat
wiek uczestników

45
minut

50
PLN

wspaniałej zabawy

cena

Terminy i godziny:
Poniedziałki: 15.30-16.15
Miejsce: Sala Tańca
Kierownik: Jarosław Wójtowicz
Trenerzy: Jarosław Wójtowicz, Maciej Ziomek

Program:
W atmosferze zabawy kładziemy nacisk na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rzucanie, łapanie, podbijanie piłek specjalnych(piankowych). Podczas zajęć mali tenisiści
nabierają obycia z rakietą tenisową, piłką oraz atmosferą „prawdziwego” treningu
sportowego.
Koszt:
50 zł za miesiąc
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W przypadku kontuzji, chorób i innych okoliczności powodujących dłuższą nieobecność
istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych treningach lub obniżenia opłaty (
propozycję rozwiązania przedstawia kierownik sekcji).

Cena zawiera:
Trenerów, sprzęt treningowy, sale do ćwiczeń, ciekawy i wesoły program zajęć.
Istnieje możliwość wypożyczenia rakiety nieodpłatnie.
Wpłaty:
Do 10 każdego miesiąca
Sposoby płatności:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
SSKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zajęć.

ZAPISY i informacje:
Do 10.09.2019 przez Wychowawczynie w Przedszkolu „Julek”
Szybki kontakt: Jarosław Wójtowicz - 502639233
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