BORDTENNIS DANMARKS

KLUBFESTIVAL
I ROSKILDE OG HØRNING

Kære klubber, forældre, børn og unge
GLÆD DIG til årets store bordtennisfest for spillere i alderen 6-14 år, når Bordtennis Danmark
i samarbejde med Roskilde Bordtennis, BTK 61 slår dørene op for KLUBFESTIVAL 2022!
KLUBFESTIVAL er en bordtennisfest for begyndere og let øvede spillere og deres trænere. Klubfestivalen byder på en weekend
med fællesskab, sjov og leg med bordtennis.
Festivalarmbåndet giver fri adgang til;
Planlagte aktiviteter som fx UV-bordtennis, klubkamp (mangekamp) og alternative turneringer på forskellige typer borde med sjove bat.
Fri leg som fx e-bordtennis (virtual reality-bordtennis), robot, megabord, lille bord, store og små bat samt bat med huller i
og en masse SUKIRU-lege.

Klubfestivalen løber af stablen d. 24. og 25. september 2022 i
Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.
Skynd dig at sikre dig en plads til årets største bordtennisfest! Det er først til mølle – og der er kun 250 pladser.
2 fede dage for børn og unge:
Priserne for børn og unge er inkl. T-shirt, deltagelse, overnatning og forplejning: (Goodiebag, frokost og aftensmad om
lørdagen samt morgenmad og frokost om søndagen).
545,- pr. deltager ekskl. billetgebyr ved køb inden d. 30. juni 2022.
595,- pr. deltager ekskl. billetgebyr hvis købt fra d. 1. juli til d. 31. august 2022.
695,- pr. deltager ekskl. billetgebyr hvis købt fra d. 1. september til d. 10. september 2022.
Voksne er gratis, men kræver tilmelding. Ønskes der forplejning er prisen 295,- pr. voksendeltager ekskl. billetgebyr.
Forplejningen består af frokost og aftensmad om lørdagen samt morgenmad og frokost om søndagen.
Alle voksne vil have adgang til en aflukket forældrezone og en trænerzone.
OBS Der skal minimum være en voksen til stede pr. klub under hele Klubfestivalen.
Vi opfordrer til, at antallet af voksne begrænses til det nødvendige.
Tilmelding og betaling skal ske senest d. 10. september 2022 via linket: https://bordtennisdanmark.safeticket.dk/
Der lukkes for tilmelding d. 10. september 2022, eller når de 250 pladser er besat.
For yderligere information omkring festivalen følg ´Bordtennis Danmark´ på Facebook, Instagram og Snapchat samt
bordtennisdanmark.dk/kalender/klubfestival-i-roskilde-2/ for at blive automatisk opdateret.
Har du spørgsmål, så kontakt Victor Lynge på vl@bordtennisdanmark.dk
Vi håber, at du og alle dine klubkammerater har lyst til at deltage!
Ved tilmelding accepteres det, at Bordtennis Danmark må tage samt anvende billeder og videoer fra Klubfestivalen.
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