PRO
soccer talent camp
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Beste ouders/verzorgers,
Het einde van het voetbalseizoen is aangebroken en wij van PRO soccer skills hebben er nog lang geen genoeg
van. Reden om een PRO voetbal tweedaagse te organiseren voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in de zomervakantie. Op zaterdag 18 en zondag 19 juli organiseert voetbalschool PRO soccer skills een tweedaags PRO soccer
talent camp. In de ochtenden zullen de kinderen trainingen krijgen van onze PRO trainers en een Ex-profvoetballer. In het middagprogramma staan diverse voetbalspellen en partijvormen gepland. Tussen de middag kunnen ze genieten van een geheel verzorgde gezonde lunch om bij te tanken voor het middagprogramma. Het PRO
soccer talent camp is voor iedereen, je hoeft dus niet lid te zijn van PRO soccer skills of een voetbalvereniging.
We bezorgen de kinderen een onvergetelijk weekend! Kosten voor dit voetbalevenement bedragen: € 55,- per
deelnemer. Dit is inclusief sportlunch, drinken, gezonde snacks en een PRO soccer sportshirt.

Ben je al lid?
Kinderen die al lid zijn van de PRO soccer skills
voetbalschool kunnen hun eigen PRO kleding
dragen en krijgen €10 korting. Willen PRO leden
toch een t-shirt geef dit aan bij de aanmelding.
Stuur een mail naar info@prosoccerskills.nl en
vermeld hierin:
* voor/achter naam deelnemer
* club / team
* leeftijd
* achternaam ouders / verzorgers
* e-mailadres / mobiel nr. ouders/verzorgers
* Maat t-shirt

Voor vragen of opmerkingen?
Mail: info@prosoccerskills.nl
Website: www.prosoccerskills.nl
Telefoon: 06-11160306

De betaling dient voor 14 juli te zijn voldaan.
U kunt het bedrag contant betalen bij een van de
PRO soccer skills leden of overmaken op ons
bankrekeningnummer: NL26RABO0301628556 ten
name van PRO soccer Skills o.v.v. de naam van de
deelnemer(s). Deelnemers zijn pas ingeschreven na
ontvangst van onze bevestigingsmail van deelname,
deze ontvangt u als wij de betaling hebben ontvangen.
Wilt u zeker zijn van deelname, reageer dan snel
want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Dagprogramma voor beide dagen:
09.45: verzamelen op de hoofdtribune van het
complex van vv Arnhemse Boys Schuytgraaf
10.00: start ochtend training
11.45: einde ochtend training
12.00: lunch in de vv Arnhemse Boys kantine en 		
vrijetijd
12.45: start middag programma
15.30: einde middag programma / verzamelen
hoofdtribune vv Arnhemse Boys vv Arnhemse
Boys Schuytgraaf.
Adres: Marasingel 251 Arnhem

Tot 18 juli!
Met sportieve groet,
Team PRO soccer skills
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