
Nabídka podzimního ZÁJMOVÉHO KURZU TENIS 2020 žákům I. A ZŠ Amos.

       Pravidelné  tréninky,  počínaje  úterým 8.  září  2020 zajišťuje Základní  škola  AMOS,  školská
právnická osoba, Cihelní 6, Bruntál v tenisovém areálu partnerského Tenisového klubu Bruntál, o.s., Mlýnská
8 (vedle úřadu práce v Bruntále) www.tkbruntal.cz

Odpovědný vedoucí tréninků:                         Mgr. Petr Novotný, ředitel ZŠ AMOS, š.p.o., mobil:  723 765 489        
                                                                         tenisový  trenér III. třídy

Vážení rodiče, 

představuji Vám slíbenou nabídku pravidelného ZÁJMOVÉHO KURZU žáků I. A naší školy TENIS 2020. Nabídka
se sestává z pravidelného, avšak zcela dobrovolného hraní tenisu žáků I. A ZŠ Amos, pod odborným vedením trenéra  
a zaměstnanců školy.

ZÁŘÍ a  ½ ŘÍJNA (2 x TÝDNĚ, vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 – 14.00 hod.).

V případě Vašeho zájmu a zájmu Vašich dětí, jsme připraveni se věnovat úplným začátečníkům i mírně pokročilým. 

Jedinečnost  této  nabídky spočívá v  pravidelnosti  tenisového tréninku,  který bude zahájen  vždy po  skončení  poslední
vyučovací  hodiny  a  školním  obědě.  Děti  se  společně  s trenéry  (Mgr.  Petr  Novotný,  Mgr.  Andrea  Hurdesová,  
Petra Novotná) přesunou do tenisového areálu partnerského Tenisového klubu Bruntál, z.s.  Bruntál. www.tkbruntal.cz

Po skončení tréninku: 
1) můžete si děti vyzvednout na tenise, 
2) trenér je odvede zpět do školní družiny školy.

TENISOVOU RAKETU A MÍČKY NA TRÉNINK ZAPŮJČÍ ŠKOLA a TENISOVÝ KLUB BRUNTÁL

Dbejte u svých dětí nejen na praktické sportovní oblečení, ale především na pitný režim během tréninku,
a  předepsanou  tenisovou  obuv  (podrážka  obuvi  tenisová,  vhodná  k  použití  na  antuku  tzn.  hladká,
vroubkovaná).

Veškeré podrobné informace k organizaci tenisových tréninků obdrží rodiče zájemců telefonicky na 
mobilu: 723 765 489.  Bez obav volejte     

►►►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka:       PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KURZU T E N I S  2020

PŘÍJMENÍ A JMÉNO DÍTĚTE:  ________________________________________________ výška v cm! ___________

Přihlašuji svého syna/dceru do ZÁJMOVÉHO KURZU TENIS 2020   1x  - 2x týdně ve školní skupině svojí
třídy vždy v úterý a čtvrtek v průběhu měsíce září – října 2020.

                                                                                            ----------------------------------------------------------------------------
V Bruntále dne………….…..……. 2020                                        přepis příjmení a podpis zákonného zástupce  

http://www.tkbruntal.cz/

