
Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

    

JÄSENKIRJE 07/2019

JÄÄKIEKKOA JA BILJARDIA!

 

    

Taistelu Tampereen jääkiekkoherruudesta!

Lähde mukaan katsomaan perjantaina 13.9.2019, kun Ilves kohtaa
Tapparan paikkallisottelussa. Otteluun valmistautuminen alkaa klo
17.00 Jäähovista, jossa tarjolla yhdistysinfoa, siipibuffet ja juomaa.
Valmistautumisen jälkeen siirrytään Hakametsän jäähalliin, josta
paikat on varattuna A-katsomosta. Mukaasi voit ottaa avecin!

AIKA: Perjantai 13.9.2019 klo 17:00, peli alkaa 18.:30
PAIKKA: Jäähovi, Sammon Valtatie 7--Hakametsän jäähalli
OMAVASTUU: Omavastuu 15€/ jäsen ja 45€ /avec.
ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset s ähköpostilla osoitteeseen
jarjestojaosto@gmail.com alkaen tiistaina 29.8.2019 klo 09:00 alkaen, viimeistään
kuitenkin 10.9.2019. Paikkoja on rajoitetusti.
 

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi, kaikkien osallistujien nimet sekä mahdolliset
erityisruokavaliot. Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden
Tampereen Seudun Pro ry:n tilille FI1057300820692917. Viitenumeron maksullesi
saat vahvistuksessa. Maksu pitää suorittaa 10.9.2019 mennessä. 

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain

lääkärintodistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä

veloitamme tilaisuudesta koko omakustannushinnan, 60€/hlö. 

 

https://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/5d238961e9d7d
https://www.jaahovi.fi/
https://www.jaahovi.fi/
mailto:jarjestojaosto@gmail.com


Biljardikurssi ja vakiovuoro

Lähde mukaan yhdistysten yhteistyönä järjestettävään Pool
Biljardikurssille (kasipallo, ysipallo).

Kurssin jälkeen aloitetaan vakiovuoro joka keskiviikko!

Kurssi alkaa 18. syyskuuta klo 17:00 Galaxie Centerissä,
Rautatienkatu 27(rautatieaseman vieressä). Vakiovuoro alkaa

25.syyskuuta jatkuen vuoden loppuun pl. joulu ja
uudenvuodenpäivä. Jatkoa tarkistellaan, jos sukseeta riittää!

Mukaan voi tulla myös myöhemmässä vaiheessa, eikä joka
keskiviikko tarvitse osallistua. Jos haluaa osallistua pelkälle

kurssille, sekin käy.

Biljardikurssista pyritään rakentamaan sellainen, että kaiken
tasoiset pelimiehet ja -naiset voivat ottaa osaa eli osata ei tarvitse

ollenkaan tai voi olla ihan Pro.

Hinta: Kurssi 5€/hlö, vakiovuoro ilmainen. Maksetaan käteisellä
paikan päällä.

 

 

 Terveisin Tampereen Seudun Pro
 

Yhteystiedot

Tampereen
Seudun Pro ry

Jannentie 2 D 16
33480 Ylöjärvi

(toimistolla ei
päivystystä) 

  Tampereen Seudun Pron Facebook-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili - voit seurata meitä myös Instassa
hästägeillä #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenrekisteri.

Noudatamme GDPR-asetuksia.
Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 

Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.

 

 

http://www.galaxie.fi/tampere/
https://www.facebook.com/TresProRy
https://www.proplus.fi/
https://twitter.com/TresProRy
mailto:jasenasiat@proliitto.fi
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