INFO 1: Påsketur til Prag 2018
Påsketuren 2018 går igen til Prag. Turen kommer til at koste kr. 2.900,-.
Sidste tilmeldingsfrist er 1. november 2017
Tilmelding:
-

Betaling skal ske senest 1. november 2017 og 1. februar 2018 (eller på én gang) med 2 X
1.450 kr.
Beløbet skal indbetales på reg.nr. 5021 og kontonr. 0001503292.
HUSK at skrive spillerens navn og årgang på indbetalingen.
Ved tilmelding send en mail til din træner og prag@tik-haandbold.dk. Oplys herunder:
o Pas-nummer (ved nyt pas så venter man bare med at give nummeret)
o CPR-nummer
o Fødselsregistreringssted (står i passet)
o Afdeling (U10-U16 og D/P)

-

Betaling dækker:
-

4 overnatninger på hostel
15 måltider mad (Morgenmad ved overnatningssted og frokost/aftensmad i byen)
Hold- og spillergebyr
Bus tur/retur

-

Hvis du mod forventning alligevel ikke ønsker at deltage, vil de første 1.450 kr. være tabt
ved framelding efter 1. januar 2018, og hele det indbetalte beløb er tabt efter den 1.
februar 2018.
Er der ikke tilmeldinger nok til et hold tilbagebetales hele indskuddet altid.

Framelding:

Rejsetidspunkt:
-

Vi rejser onsdag den 28. marts 2018 om aftenen og ankommer til Prag næste morgen
Vi returnerer til Taastrup tirsdag morgen tidligt den 3. april.

-

Spørgsmål vedrørende turen stilles i første omgang til dit barns træner.

Spørgsmål:

Forældremøde:
- Mandag den 23. oktober holder vi forældremøde (også med spillerne)
omkring turen for U10-drenge og piger samt U12-piger.
- Sted: TIK Klubhus kl. 18.00
- Mødet er målrettet disse hold, da de ikke tidligere har været med på turen til Prag.

Sponsorer
-

-

Vi gentager succesen fra 2015 og laver en konkurrence, hvor de
deltagende spillere kan designe klubbens Prag-trøje 2018.
Bestyrelsen vælger den flotteste trøje, som trykkes og udleveres til alle, som har tilmeldt
sig rettidigt.
Projektet forudsætter, at hver deltagende afdeling finder en sponsor til kr. 4.000 (lille
reklame) eller 8.000 (stor reklame). Vi håber I forældre vil gøre en stor indsats for at
finde pengene, da vi ved børnene har været rigtig glade for den helt specielle trøje.
Har du en sponsor, så kontakt Lars Eiberg på lej@tik-haandbold.dk.
Du kan allerede nu øve dig som designer. Spilletrøjen designes på:
https://creator.uhlsportcompany.com/kempa/DK/da/?cID=DK#/start
Du sender dit forslag til prag@tik-haandbold.dk. Kun deltagende spillere kan være med i
konkurrencen.
Sidste fris for sponsorer og designforslag er 15. november 2017.
Eksempel på design:

Vindertrøjen fra 2015

