Petanque Camp 2017

25. og 26. marts
Ved Midtfyns Fritidscenter

Hvad er Petanque Camp?
Petanque Camp er et nyt tiltag fra DPF, som vi håber rigtig mange
vil synes om. Med Petanque Camp får du en weekend fyldt med
træning, foredrag og sociale aktiviteter. Så uanset om du ønsker at
lære mere om petanque, booste dit niveau op til den nye sæson eller bare ønsker at få en spændende og hyggelig weekend, så er Petanque Camp noget for dig.

Lær mere og få ny inspiration
På Petanque Camp vil du få træning af nogle af vores meget kompetente landsholdsspillere/instruktører. Træningen bliver delt op i temaer, så du kan vælge den træning som du synes passer dig allerbedst. Derudover vil du få to foredrag i løbet af weekenden med
relevante temaer, hvis du ønsker at forbedre dit petanquespil. Derudover vil der blive rig mulighed for socialt samvær med andre spillere henover weekenden.

Mere om Petanque Camp
Petanque Camp 2017 afvikles i rigtig gode faciliteter hos Midtfyns
Fritidscenter. Her er både mulighed for indendørs og udendørs petanque og lige ved siden af banerne findes møderum, spisning og
overnatning. Hvis du ikke ønsker overnatning inkluderet i pakken,
har du mulighed for at vælge camping lige ved siden af banerne.
Campen starter lørdag formiddag og afsluttes søndag eftermiddag.
Et detaljeret program kommer ud senere.

Petanque Camp pakker
For at kunne tilpasse Campen så præcist til den enkeltes behov, så
tilbyder vi tre pakker til weekenden:
Pakke 1: Camp

400,-

Pakke 2: Camp + forplejning

800,-

Pakke 3: Camp + forplejning + overnatning

1000,-/1200,4-sengs/2-sengs

Tilmeldingsfrister
De tre pakker som vi tilbyder har forskellige frister.
Pakke 1:

11. marts 2017

Pakke 2:

4. marts 2017

Pakke 3:

1. februar 2017

Vær opmærksom på at der naturligvis er et begrænset antal værelser, så vær i god tid. Tilmelding foregår KUN på vores hjemmeside
petanque.dk. Gå ind under punktet tilmeldinger.

Få mere info her:
Vi vil løbende informere om campen på DPF’s facebookside og på
petanque.dk. Vi vil desuden oprette en speciel side for Petanque
Camp 2017 på facebook

DPF
Udviklingskonsulent Kenneth Dreyer
Mail: udviklingskonsulent@petanque.dk
Mobil: 21 63 24 45

