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SPOTRLYZER
Sellel aastal liitusime Sportlyzeri
süsteemiga. Sportlyzer võimaldab
spordiklubis paremini hallata oma
liikmeid, jagada infot, edastada läbi
sportlyzeri arveid lapsevanematele.
Alates sügisest on kõikidel
lapsevanematel võimalus näha
treeningute toimumise aega ja kohta läbi
sportlyzeri. Palume kõikidel
lapsevanematel teha sportlyzeris oma
lapse (sportlase) profiili uuendus. Kõik,
kellel on Lapsevanema äpp, saavad seda
tehaäpi alt, kellel ei ole, siis peaks
meilist välja otsima klubi poolt saadetud
kirja lingiga, millel klikkdes on võimalik
andmed ära täita.
Täname kõiki, kellel see on juba tehtud.
Vaata rohkem
infot:http://www.sportlyzer.ee

Dorpat Tervis OÜ on Tartu Spordiselts Kalev koostööpartner
Meil on hea meel Teile teatada, et Dorpat Tervis OÜ on jätkuvalt Tartu Spordiselts Kalevi koostööpartner.
Tartu Spordiselts Kalevi liikmetele, lapsevanematele ja treeneritele kehtib soodustus kõikidele meie teenustele
-15%
Lisaks pakume valiku teenuseid erihinnaga 25€ :

•

Füsioterapeudi vastuvõtt

45 min

•

Terapeutiline massaaž

45 min

•

Klassikaline või spordimassaaž

60 min

•

Soolakamber

10x kuur

Soodustuse saamiseks palume broneerimisel teatada märksõna „Tartu Kalev“
* soodustus kehtib liikmetele, lapsevanematele ja treeneritele
Teenustele broneerimine: 7337 196, 5251 800, bron@dorpattervis.ee või siis kodulehe kaudu: https://dorpattervis.ee/

Tartu Spordiselts Kalev korraldatud võistlused
Tartu Spordiselts Kalev korraldab mitmeid Tartu Linna ja Maakonna laste ja noorte spordiüritusi. Ootame kaasa
elama kõiki lapsevanemaid. Rõõmuga ootame mõtteid lapsevanematelt, kes tunnevad, et soovivad toetada noorte ja
laste sporti.

Suurimad eesootavad meie klubi korraldatud spordisündmused:
8.mai 2018 Tartu linna koolinoorte murdmaateatejooksu meistrivõistlused - 700-1000 koolinoort
http://tartukalev.ee/tartu-koolidevahelised-murdmaateatejooksu-meistrivoistlused/
4-6.mai 2018 toimuvad 31.korda Tartu Vapi Mängud võrkpallis.
http://tartukalev.ee/tartu-vapi-mangud/
10.mai 2018 Tartu Linna ja Maakonna Lasteaedade Spordipäev. Kokku osaleb 1000 last ja 55 lasteaeda.
http://tartukalev.ee/tartu-linna-ja-maakonna-lasteaedade-spordipaev/

Meie klubi sporditurg
Facebooki grupp spordisõpradele, kes soovivad anda ära, müüa või vaheta kasutatud ja viisakat spordivarustust.
Selles grupis saavad müüa, vahetada või ära anda kõik spordisõbrad, lapsevanemad, lapsed ja treenerid.
Grupi peamine soov on leida vähekasutatud või seisma jäänud spordivarustusele uus hing.

Rohkem infot, kliki lingil: https://www.facebook.com/groups/147096752640631/about/

Laagrid Madsa Spordi - ja Puhkekeskuses

Tartu Kalev rõõmustab, et meil on oma spordibaas Madsal. Madsal saab korraldada erinevaid laagreid ja üritusi.
Eesootaval suvel on Madsa Spordi-ja Puhkekeskuses võimlemise, maadluse, lauatennise, korvpalli, kergejõustiku ja
vehklemise laagrid. Kui soovid uurida eesootava suve laagrite kohta oma spordialal, siis võta ühendust treeneriga.

