Sæsonstart RP Beach 2019
Til brugerne af RP beach baner i Ryparken.
Så er foråret på vej og det er tid til at starte en ny beachvolley sæson.
Tilbagemelding på booking ønskes. Priserne er de samme som sidste år.
Lørdagen er afsat til stævner mm. Det giver jer mulighed for gratis bookning, når der ikke er
stævner. Er I faste brugere og vil arrangere noget om lørdagen så sig til.

Tider:

Hvide tider er ikke bekræftet.

Booking af baner
Baner kan bookes på følgende måder Fast, Løs eller Arrangement.
Fast
Man vælger en ugentlig tid i starten af året og beholder den.
Hverdag kl 16-18:30 eller 18:30-21 pris 1000kr
Søndag kl 10-13, 13-16, 16-19 pris 700kr
Klargøring af banerne er færdig 1 maj.
Nettene tages ned fra midten af september i takt med behovet.
Løs (gratis/arbejde)
Via vores booking system kan brugere booke frie tider. Dette er gratis mod at man bruger 5
minutter på at skrabe sand eller hjælpe til på anden vis.
Spillere, der har en fast tid via en ugentlig tid, kan få et login. (CPH Beach betragtes ikke som en
RP Beach klub med ret til login)

Link rpbeach.dk
Husk at udfylde navn og mail evt. telefon.
Arrangementer.
RP Beach eller andre har mulighed for at lave større arrangementer. Disse ligger primært på
lørdage.
Pris: Lørdag 1000 kr. for 1 baner. Hvis arrangementet er åben for RP Beach spillere, vil en gratis
aftale typisk kunne laves.
RP fælles:
Alle spillere med tilknytning til RP Beach er velkommen. Typisk hold der har givet afkald på faste
tid.
Vi RP-Beach bestyrelse håber på at lave nogle åbne dame herre stævner om lørdagen. Vi sætter
opslag op ved baner og på hjemme siden.

Bank Nordea reg 2277 4384-449-358 Navn RP Beach
Link rpbeach.dk
Skriv hvis I har brug for en PDF opkrævning. Ellers går jeg ud fra at i kan lave en bankoverførsel,
når i har fået de endelige banetider omkring 1 maj.

Med venlig hilsen RP Beach
PBV
Christian Hanson
Mail: RPBeachVolley@gmail.com
Telefon 60604342 (Christian)

