Тенісний клуб Reinhardshagen вітає Вас!
Der Tennisverein Reinhardshagen heißt euch herzlich Willkommen!

Запрошуємо всіх дітей віком від 5 до 18 років приєднатися до нас
на тенісному корті.
Wir laden alle Kinder im Alter von 5 Jahren bis 18 Jahren zu uns auf die Tennisanlage ein.

З нами ви можете навчитися тенісу легко і з великою кількістю
задоволення. Тенісне взуття, спортивний одяг, тенісні ракетки та
м'ячі доступні в нашому клубному будинку в Рейнхардсхагені.
Bei uns könnt ihr spielend leicht und mit viel Spaß Tennis lernen. Tennisschuhe, Sportkleidung, Tennisschläger und
Bälle erhaltet ihr in unserem Vereinshaus in Reinhardshagen.

Наприклад, в суботу вдень 22 травня тренери чекають на вас на
першу зустріч. Точні дати ми організуємо з вами.
Zum Beispiel an einem Samstagnachmittag im Mai 22 warten Trainer für eine erste Begegnung auf euch.
Genaue Termine vereinbaren wir mit euch.

Kontakt: Wolfgang Haase, Tel. 0170 4029329, dr.wolfgang.haase@web.de

www.tv-reinhardshagen.de

TENNISVEREIN REINHARDSHAGEN e.V.
1. Vorsitzender: Dr. Wolfgang Haase, Schöne Aussicht 5, 34359 Reinhardshagen, Tel.: 0170 4029329
Platzanlage: OT Veckerhagen, Graseweg 20 A;
wolfgang.haase@tv-reinhardshagen.de
____________________________________________________________________________________________________

Ось кілька порад для вас про організацію:
• Участь безкоштовна
• Нам потрібен список учасників з іменами та віком. Для забезпечення
одягом ми просимо вказати розмір взуття та розмір одягу на одного
учасника.
• Якщо діти розважаються, цю пропозицію можна продовжити. Ми
знайдемо хороше рішення для цього.
• Якщо серед українських біженців є дорослі, які також хочуть
навчитися тенісу, ми також можемо зробити тут спеціальну
пропозицію.

Hier für euch eine paar Hinweise zur Organisation:
• Die Teilnahme ist kostenlos
• Wir brauchen eine Teilnehmerliste mit Namen und Alter. Für die Bereitstellung der
Kleidung bitten wir um Angabe der Schuhgröße und der Konfektionsgröße je
Teilnehmer.
• Wenn die Kinder Spaß haben, kann dieses Angebot fortgesetzt werden. Dazu
werden wir eine gute Lösung finden.
• Wenn sich unter den ukrainischen Flüchtlingen Erwachsene befinden, die auch
Tennis lernen wollen, können wir auch hier ein spezielles Angebot machen.

Зі спортивними привітаннями
Mit sportlichen Grüßen

Dr. Haase

Bankverbindung: Volksbank Kassel Göttingen
IBAN Nr.: DE 20 5209 0000 0164 1298 02; BIC: GENODE51KS1
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Прізвище Ім'я

вік

Розмір Cукні номер
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Name

Alter

Schuhgröße

Kleidergröße

12

38

158/164

1 Tupytskyi

Vorname
Denis

Telefonnummer
01577 8100828

