
ChCeš být sběračem
na mezinárodním tenisovém turnaji žen macha Lake Open ve starých splavech?

Můžeš vyplnit přihlášku, kterou je třeba odevzdat do 10. 4. 2019 vedoucí sběračů Marcele Réblové.
Lze také zaslat na e-mail, který je uveden níže. Podpis rodičů je nutný!!

sbírání bude probíhat po dobu celého turnaje, tedy úterý 18. 6. až neděLe 23. 6. 2019

 souhlasím, aby moje dcera/syn:....................................................................................................
 Bydliště .................................................................................. datum narození ................................
 se účastnila/l jako sběrač při organizaci tenisového turnaje macha Lake Open.
 Zakroužkujte prosím dny, kdy se může účastnit: úterý, středa, čtvrtek, Pátek, sobota, neděle
 Souhlasím s uveřejněním fotografií v rámci turnaje na FB, webu a v novinových článcích o MLO.
 Více o turnaji na www.machalakeopen.cz

Kontakt na rodiče:.........................................................  Podpis rodičů: .............................................
Tréninky sběračů budou v průběhu června. Bez účasti nácviku sběračů se akce nelze účastnit.

SBĚRAČI nA TuRnAjI MAchA LAKe OPen.
Ve dnech 18. - 23. 6. 2019 - čas a dny sbírání si upřesníme v rámci tréninku sběračů.

Děti budou mít k dispozici vlastní zázemí v prostoru areálu tenisových kurtů, dostanou trička, 
bude pro ně připraveno občerstvení a pití po celou dobu denního programu turnaje. 

www.machalakeopen.cz
Případné dotazy zodpovíme na tel: 602 696 060, Marcela Réblová 

nebo pište na e-mail: marcela.knapova@gmail.com

✃
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