Sportsbyens padel klub er glad for at
kunne annoncere et samarbejde med
Padel fun4all i Kalundborg. Hvor klubbens medlemmer nu får mulighed for at
booke indendørs padel timer i Kalundborg til favorable priser.

Priser for klubbens medlemmer er:
High Peak priser 210 kr / time ( normalt 250kr )
Low Peak 150 kr/time ( normalt 180 kr )
High peak timer mandag-fredag kl 15-24, hele weekenden
Low peak timer er Mandag-fredag kl 06-15

Derud over kan vi benytte de træningsmuligheder som Padel fun4all tilbyder
på lige fod som alle andre spillere.
Få evt. rettet slagene til hen over vinteren på et af træningsholdene, eller
deltag i Kombi padel hvor der både er
fokus på slagtræning og spil med andre
padel entusiaster.

For at kunne få tilgang til de billigere priser
skal du oprette dig på Padel fun4all’s
booking system. Der vil være mulighed for
oprettelse i de næste 4 uger derefter skal
man tage kontakt til formanden for at oprette sig.
Så opret dig med det samme, du kan altid
booke en time på et senere tidspunkt.
Når du booker en time betales via kreditkort. Frem til 24 timer før ens booking kan
timen annulleres. Anulleres timen vil man få
refunderet sin betaling på sin brugerkonto
og pengene kan anvedes til en senere
booking tid.

Sådan opretter du dig :
1) Gå ind på www.padel-fun4all.dk, tryk BOOK TID
2) Ny bookingside åbnes - tryk login
3) Tryk ”opret konto her”
4) Formular til indtastning af stamoplysninger kommer frem:
- under gruppe vælges ”Holbæk sportsby padel klub”
- udfyld alle nødvendige informationer
5) opret konto, og du er nu klar til at bestille tider med de specielle
priser
Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud. Vi i bestyrelsen kan kun anbefale
anlægget i kalundborg, - der er mulighed for omklædning/bad, køb af sodavand
og øl, samt hyggelige omgivelser, hvor en kold øl kan nydes efter kampen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Holbæk Sportsby Padel Klub
Padel for alle

