INFO OM NTK TIDER
Bästa medlem!
 Vi i NTK har flera banor hyrda på abonnemang under helgerna för
seriespel, klubbaktiviteter och träning. Då vi inte behöver alla banor alla
helger eller på lov så kan du som medlem hyra dessa tider extra
förmånligt!
 För att slippa kontanthantering skall NTK tiderna betalas med förköpta
biljetter. 1 biljett/timme ger du till receptionen innan du går in på banan.
Då skriver du även in namnen på de som spelat på biljetten och ger den
till receptionen! Ifall din medspelare inte har biljett måste han/hon
betala sin del kontant och vara medlem. Då är priset högre se nedan.
 Vi har gjort extra bra priser på dessa häften och du kan förbeställa de
häften du vill ha av anki@norrkopingstk.se och betala in rätt summa till
vårt BG 5546-6213 eller swisha till 123 337 18 46. Anki meddelar dig via
mail då din betalning anlänt, så vid inbetalning uppge ert namn och mail
adress! Sedan lägger Anki ut ditt häfte i receptionen där du kan hämta
upp det.
 Du som har häften kvar från 2016 så kan använda dem även under våren
2017.
 Vi hoppas på detta sätt kunna uppmuntra flera av våra medlemmar till
spontan tennis! Vi vill också påminna er om att alla som nyttjar NTK
tiderna måste vara medlemmar. Vi hoppas att ni respekterar detta!
 Tänk dig för vilket häfte som är smartast att välja så att du inte köper
junior häfte och sedan skall spela med en vuxen.
 OBS! Du måste vara medlem för att få spela på dessa tider.
NTK häften för NTK – tider kostar enligt följande:
10 biljetter á 700kr (junior + obs! junior upptill 17 år)
10 biljetter á 1000kr (junior + senior från 18 år)
10 biljetter á 1300kr (senior + senior)
 Har du inga biljetter och vill spela så är tim priserna följande och betalas
kontant:
senior + senior = 150kr
Senior + junior = 100kr
Junior + junior = 80kr

