
TENIŠK I   K LUB   TRBOVL JE            
Kolonija 1. maja 3 a, 1420 Trbovlje 
Telefon na igriščih: (03) 56-22-116 

    

Pozdravljeni! 
 

V Teniškem klubu Trbovlje bomo tudi letošnje leto organizirali  
 

ZAČETNI TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE 
 

Začetni teniški tečaj bo trajal 8 ur ter bo predvidoma potekal  
od 12. maja do 6. junija 2014,  

2 krat po 1 uro na teden. 
 

V ta namen vas vabimo, da se udeležite predstavitve tečaja in 
brezplačnega igranja tenisa na igriščih TK Trbovlje, 

 
 

ki bo četrtek, 8. maja 2014 ob 16.00 uri. 
 
 

V primeru dežja igranje ne bo možno,  
predstavitev pa bo ob vsakem primeru,  

zato se ta dan vsekakor vidimo! 
 

Predstavili vam bomo teniški tečaj ter aktivnosti v teniški šoli,  
v katero se boste po želji lahko vključili po končanem tečaju. 

  

Ta dan bo možen tudi vpis v začetni tečaj,  
zato je nujna tudi prisotnost staršev. 

 
Zaželeno je, da teniški lopar prinesete s seboj.  

Če loparja nimate, ste vseeno vabljeni,  
saj imamo nekaj loparjev za izposojo. 

 

Dodatne informacije dobite na: 
Uroš Jazbec, gsm (041)566-542. 

 
Vljudno vabljeni! 

TENIŠK I   K LUB   TRBOVL JE            
Kolonija 1. maja 3 a, 1420 Trbovlje 
Telefon na igriščih: (03) 56-22-116 

    

Pozdravljeni! 
 

V Teniškem klubu Trbovlje bomo tudi letošnje leto organizirali  
 

TENIŠKI VRTEC 
 

Teniški vrtec je primeren predvsem za predšolske otroke rojene  
v letih 2007 do 2009 in bo potekal  

od 12. do 20. junija 2014  
po 1 uro na teden 

ter se nato nadaljuje v septembru in oktobru. 
 

V ta namen vas vabimo, da se udeležite predstavitve in brezplačnih 
prvih teniških korakov na igriščih TK Trbovlje, 

 
 

ki bo četrtek, 8. maja 2014 ob 16.00 uri. 
 
 

V primeru dežja igranje ne bo možno, predstavitev pa bo ob vsakem 
primeru, zato se ta dan vsekakor vidimo! 

 

Predstavili vam potek teniškega vrtca ter ostalih aktivnosti v teniški šoli, 
v katero se bodo otroci po želji lahko vključili v nadaljevanju. 

  

Ta dan bo možen tudi vpis v teniški vrtec,  
zato je nujna tudi prisotnost staršev. 

 
Če loparja nimate, ste vseeno vabljeni,  
saj imamo dovolj loparjev za izposojo. 

 

Dodatne informacije dobite na: 
Uroš Jazbec, gsm 041-566-542. 

 
Vljudno vabljeni! 


