Vil du være Padel medlem
med ubegrænset adgang
til 4 baner året rundt?
Du betaler nedsat pris – kr.
1.000 årligt for ubegrænset spil
på 4 baner!
Du bliver inviteret til flere årlige
arrangementer med nogle af
landets bedste trænere!
Der udbydes max 150 af disse
fordelagtige medlemskaber!

Dit medlemskab dækker 2 til 4 år
frem (perioden fra etablering af baner
og frem til 31/12 2021 er dermed
uden beregning)
Du betaler nedsat pris – og du sparer
mere, jo flere år du tegner dig for
Du er sikret indbydelse til 2 årlige
arrangementer i klubben, hvor nogle
af landets bedste trænere vil komme
med gode tips
Som padelmedlem får du reduktion
på dit tenniskontingent

Fordele for dig!
Efter ”først-til-mølle” tilbydes 150 pladser til fordelagtig pris:
Senior
Junior
Familie

2 år
Kr. 2.000 (kr. 2.500)
Kr. 1.800 (kr. 2.000)
Kr. 6.500 (kr. 7.000)

3 år
Kr. 3.000 (kr. 3.750)
Kr. 2.500 (kr. 3.000)
Kr. 9.500 (kr. 10.500)

4 år
Kr. 4.000 (kr. 5.000)
Kr. 3.250 (kr. 4.000)
Kr. 12.000 (kr. 14.000)

*Normalpris er anført i parantes
*Normalpriser årligt kontingent: Senior kr. 1.250, Junior kr. 1.000, Familie kr. 3.500
*”Familie” inkluderer 2 voksne samt 2 børn

Hvad gør du nu?
Send mail til formand@randerstennisklub.dk med angivelse af hvilket medlemskab du
ønsker at tegne (samt navne på medlemmer). Er du nyt medlem bedes du sende adresse,
mailadresse, mobilnummer samt fødselsdato/årstal ligeledes.
Indbetal beløb til den anførte projektkonto – du modtager derefter bekræftelse på, at du er
optaget som padelmedlem på fordelagtige vilkår. Indbetaling skal ske senest 1/6, da vi
skal rejse midler til projektet snarest muligt. HUSK at angive navn(e) ved overførsel!
Reg.nr.: 9570

Kontonr.: 13214336

Ekstra information:
Målsætningen er, at vi indsamler mindst kr. 300.000 via dette tiltag.
Vi håber at banerne står klar senest den 15/9 2021. Så hvis du er
crowdfunding medlem får du perioden fra etablering og frem til 31/12 2021
uden beregning!
Hvis projektet ikke realiseres tilbageføres pengene naturligvis til din konto.
Hvis du fraflytter byen (mere end 25 km), så kan dit medlemskab ophæves i perioden.
Bemærk: Dette tilbud gælder kun 150 medlemmer og udbydes eksternt via annoncering
fra den 1/5 ligeledes. Se mere om projektet på vores hjemmeside her!

Randers Tennisklub vil fremadrettet også tilbyde!
Padeltræning for såvel seniorer som juniorer
Åbne Randers Mesterskaber i padel
Flere årlige arrangementer og camps for hele familien

Så kom frisk!

Vær med til at skabe en forrygende padel arena med i alt 4 baner i
Randers Tennisklub – med dig som aktivt medlem!

