RINGOBAL PTO 23. 2. 2019
Nastal den R! Den, na který se připravujeme celý podzim. Trénink máme za sebou, a tak nezbývá než obout
tenisky, vyburcovat bojového ducha a předvést, co v nás je. Pojďme zabojovat o další body do Zelené Ligy! Celá akce
se uskuteční na gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše a Příční.
Sraz: mezi 7:00 - 8:30 u klubovny (Přesný čas upřesníme po oznámení časů
zápasů našich týmů od organizátorů v neděli 17. 2.)
Návrat: 18:30 u klubovny
Cena: 100 Kč (startovné, pronájem tělocvičny, ceny, program)
Na sebe: kroj, teplé oblečení a obuv
S sebou: 2x jízdenka na 60 minut nebo šalinkarta, sportovní oblečení do tělocvičny i na ven, obuv do tělocvičny (bílá
podrážka), oddílové tričko, svačina a pití, deník, psací potřeby
Těšíme se! Míša (737 890 287)
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