Oderwij swoje dziecko od komputera! Iławska szkoła tenisa
zaprasza na zajęcia
data aktualizacji: 2017.09.21

Niezwykle widowiskowy, dynamiczny i emocjonujący, a przy tym sprzyjający ogólnemu
rozwojowi fizycznemu - taki jest tenis ziemny. Swoją przygodę z tą dyscypliną sportu w
Iławie dzieci i młodzież mogą rozpocząć w Szkole Tenisa Towarzystwa Tenisa Ziemnego.
Doświadczeni trenerzy, dostęp do specjalistycznego sprzętu, zajęcia w małych grupach na
położonych w leśnej otulinie, ale łatwo dostępnych kortach - to największe atuty szkoły.
Trwa przyjmowanie zapisów na stałe zajęcia, a także na wakacyjny tenisowy obóz.
KORTY, KTÓRE ZACHWYCAJĄ KLIMATEM
Iława, Sienkiewicza 1 - to tutaj, niedaleko stadionu miejskiego, znajdują się malowniczo położone
korty do tenisa ziemnego, lubiane przez sportowców zwłaszcza za wyjątkowy, leśny klimat. Właśnie
w tym miejscu forehandy, backhandy i asy serwisowe ćwiczą młodzi pasjonaci tenisa.
MAŁE GRUPY, PROFESJONALNY SPRZĘT POD RĘKĄ
3-4 osoby - tyle maksymalnie liczą grupy w szkole. To z pewnością wystarczy, by każde dziecko
otrzymało tyle uwagi trenera, ile potrzeba, by rozwijać sportowy potencjał. Szkoła dysponuje też
własnym specjalistycznym sprzętem. By zacząć, nie trzeba nawet mieć własnej rakiety czy piłek.
TRENERZY NA MEDAL

Są byłymi zawodnikami i medalistami mistrzostw Polski, z tenisem obaj związani są od prawie dwóch
dekad. Od około siedmiu lat swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami dzielą się z młodymi
adeptami tenisa, prowadząc zajęcia w ramach szkoły tenisa w Iławie. Mateusz Kubach i Marcin
Karczewski - to instruktorzy, którzy w naszym mieście zarażają młode pokolenie pasją do tej
dyscypliny. Kto wie, może wśród ich wychowanków są następcy Kubota i Radwańskiej?
SPRÓBUJ!
Trwa przyjmowanie zapisów na zajęcia. Trenować można raz, dwa razy lub nawet trzy razy w
tygodniu w zależności od chęci i możliwości. Ceny są naprawdę przystępne: zaczynają się już od 70
zł za miesiąc. Pierwszy, pokazowy trening umożliwiający zapoznanie się ze środowiskiem treningów
oraz prowadzącymi jest bezpłatny i niezobowiązujący.
WAKACJE Z RAKIETĄ - TO AKTYWNY SIERPIEŃ
Czy Twoje dziecko połknie tenisowego bakcyla? Świetną okazją, by się przekonać, jest skorzystanie
ze specjalnej letniej oferty. Szkoła zaprasza na letni miniobóz "Wakacje z rakietą". Zajęcia
prowadzone są w formie pięciodniowego kursu, od 7:30 do 15:30 na kortach w Iławie. W trakcie
treningów będzie można poznać podstawy tenisa i przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy
dziecko zarazi się pasją do tej widowiskowej dyscypliny. Najbliższy taki obóz rozpocznie się 7
sierpnia.
KONTAKT
Telefoniczny: Marcin (664 986 307), Mateusz (509 610 539).
Na Facebooku: LINK.
Zapraszamy!
Fot. Archiwum szkoły.
Publikacja zlecona.
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