Ljubljana, 18. maj 2017
IGRAJMO TENIS!
20. in 21. maj 2017
Še dva dni in začel se bo najbolj množičen dogodek za najmlajše ljubitelje tenisa Igrajmo tenis!.
V soboto in nedeljo, 20. in 21. maja 2017 bo na ploščadi pred Športnim centrom Millenium v
BTC-ju in v dvorani potekal Turnir 8 – 11 let, Teniška olimpijada in Ball boys boot camp.
V okviru teniškega turnirja je pripravljen tudi pester program z nagradnimi igrami sponzorjev
in partnerjev Tenis Slovenije. Tako bodo na prizorišču ŠC Millenium lahko aktivni tudi starši,
prijatelji in ostali spremljevalci. Dogodek poteka v času Festivala nakupov in zabave, zato za
dodatne aktivnosti ne gre skrbeti.
Tudi letos bodo tekmovalci ob plačani prijavnini prejeli darilno vrečko, ki vsebuje tudi
brezplačno vstopnico za kopanje v Vodnem Mestu Atlantis, zato ne pozabite na kopalke.
Družinski člani in drugi spremljevalci tekmovalca pa lahko koristijo 50% popust v Svetu
doživetij. Da mladi tekmovalci ne bodo lačni, jim bomo v sodelovanju z BTC City priskrbeli topel
obrok.
Predzadnja majska sobota in nedelja pa ne bosta razveseljevala le otroke, ampak tudi ljubitelje
tenisa vseh generacij, ki bodo imeli možnost brezplačnega igranja tenisa na različnih igriščih
v teniških klubih, članih Tenis Slovenije. Na seznamu sodelujočih klubov poiščite najbližjega,
preverite razpoložljivost igrišč in se odpravite na igro tenisa.
Vsi udeleženci in organizatorji dogodka Igrajmo tenis! se lahko potegujete za najboljšo
fotografijo Igrajmo tenis! 2017, ki bo objavljena na naših družbenih kanalih, zmagovalcu pa bo
prinesla posebno nagrado, druženje z enim izmed slovenskih profesionalnih teniških igralcev
na ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open in športni bidon Team Petrol, ki vam
ga bomo poslali na vaš naslov. Fotografije pošljite na naslov prijave@tenis-slovenija.si za
Igrajmo tenis! ali na FB stran Tenis Slovenija z označbo @TenisSlovenija #IgrajmoTenis! Na
dogodku Igrajmo tenis! nas bo v nedeljo obiskala tudi ekipa Rtv Slovenije z oddaje Migaj z
nami, video Tenis Slovenije z lanskoletne prireditve pa si lahko ogledate TUKAJ.
Tekmovalce prosimo, da imajo s seboj dodatne čiste teniške copate, saj z umazanimi copati
vstop v dvorano ŠC Millenium ni dovoljen.
V nadaljevanju si oglejte predviden urnik, več informacij glede turnirja 8-11 lahko najdete na
spletni strani pod zavihkom Koledar 2017 ali pa pokličite Anjo Regent (041 515 055).
Za informacije glede Teniške olimpijade in Ball boys boot camp-a pa nam pišite na
prijave@tenis-slovenija.si.
Se vidimo v soboto!
Tenis Slovenija

Predviden urnik*
Sobota, 20. maj 2017

Nedelja, 21. maj 2017

*Urnik se lahko spreminja zaradi vremenskih razmer, dolžine posameznih tekem ali drugih
nepredvidljivih situacij. Hvala za razumevanje in držimo pesti za suho vreme.

