Pridružite se nam na najbolj priljubljenemu teniškemu tekmovanju
Za najmlajše in teniškemu živ-žavu.
Pred ŠC Millenium in na notranjih igriščih bo potekal najbolj množičen dogodek za najmlajše ljubitelje tenisa,
v soboto, 5. junija, in nedeljo, 6. junija 2021.
V sklopu dogodka Igrajmo tenis! se lahko prijavite na tri različne teniške dejavnosti.

1. TURNIR IGRAJMO TENIS! - tekmovanje 8 – 11 let
Kategorije: mini, midi, tenis do 10 let, tenis do 11 let
Informacije: Iva Sodnik (iva.sodnik@gmail.com; 040/757-185)
Prijave: do 1. junija 2021, spletna prijava v sistemu Qualitas in plačilo prijavnine prek UTR na povezavi. Navodila glede

uporabe UTR platforme najdete na spletni strani Tenis Slovenije pod zavihkom UTR.
Na lokaciji bo na voljo specializirana enota za testiranje tekmovalcev in spremljevalcev, ki so upravičeni do
brezplačnega testiranja. Podrobnosti se nahajajo na tej povezavi.

Vsi tekmovalci bodo prejeli darilno vrečko, kupon za obisk Vodnega mesta Atlantis s 30 % popustom, ki ga bodo lahko koristili do
konca leta. Najboljši pa prejmejo tudi pokale in lepe nagrade.
2. TENIŠKA OLIMPIJADA
Opis: Teniška olimpijada se vrača v obliki, kot jo že poznate! Dogodek je namenjen vsem otrokom, ki se želijo v tenisu
zabavati, vendar se z njim še spoznavajo. Klubi, prijavite svojo ekipo igralcev (5-12 igralcev) na obilico zabavnih in poučnih
teniških igric! Teniško olimpijado bo vodila Barbara Beliš (barbi.belis@gmail.com; 031/563-531).
Datum in ura: sobota, 5. junij 2021, od 11:00 do 12:00
Starostna skupina: 6 do 12 let
Prijave: do 1. junija 2021 na prijave@tenis-slovenija.si
Zadeva: Prijava Teniška olimpijada
Podatki za pošiljanje: Teniški klub (ime ekipe), ime in priimek vodje ekipe, ime in priimek udeležencev.
Prijavnina: 15 € na ekipo (1 ekipa = okvirno 10 igralcev)

3. BALL BOYS BOOT CAMP
Opis: Ball boys oz. pobiralci/-ke žogic so otroci, ki s teniškimi žogicami oskrbujejo igralce na teniških turnirjih. Boot camp temelji
na predstavitvi vloge in nalog ball boys ekipe, sledi pa ji preizkus vloge v praksi ter zabava.
Datum in ura: sobota, 5. junij 2021, od 10:00 do 11:00
Starostna skupina: od 10 let naprej (odvisno od števila prijav)
Prijave in informacije: Barbara Beliš (barbi.belis@gmail.com; 031/563-531)

Vsi sodelujoči prejmejo darilne vrečke, priznanja ter toplo kosilo. Da bo dogodek še bolj zanimiv, bodo najmlajše igralce
in igralke tenisa ter njihove navijače, spremljali zvesti sponzorji in partnerji Tenis Slovenije z različnimi zabavnimi vložki,
nagradnimi igrami ter predstavitvami, zabave zagotovo ne bo manjkalo.
Vse udeležence prosimo, da imajo poleg športne obutve s seboj dodatne čiste teniške/športne copate, ki jih bodo
uporabljali izključno na notranjem igrišču ŠC Millenium.
Brezplačna parkirna mesta bodo na voljo v garažni hiši v neposredni bližini.
Oglejte si video Igrajmo tenis!

Natančen urnik dogodka vam posredujemo v začetku junija.

Dogodek bo organiziran v skladu z navodili NIJZ in verjamemo, da se vidimo v čim večjem številu.
Vljudno vabljeni!
Ekipa Tenis Slovenije

