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IJSHOCKEYVERENIGING ZOETERMEER PANTERS

INFOSHEET IJSHOCKEY CLINICS

IJshockey clinics: een uniek evenement voor uw bedrijf!
Uniek en sportief evenement
Na een succesvol eerste seizoen, continueren wij ook dit seizoen de ijshockey clinics in Zoetermeer! Een
bijzondere en sportieve manier om uw collega’s, relaties of leden mee te verrassen. Teambuilding, een
personeelsuitje of een bandversterkende kick-off waar u zich écht mee onderscheidt.
Het programma
Het basisprogramma ziet er als volgt uit.
 Ontvangst van de gasten in het PWA Silverdome met koffie of lunch
 Uitleg en aantrekken van de uitrusting: een belevenis op zich…
 Twee uur ijspret onder deskundige begeleiding:
o Uitleg
o Oefeningen
o Onderlinge wedstrijden
 Napraten met een hapje en een drankje – of een uitgebreid arrangement.
Voor iedereen
Een ijshockey clinic is voor iedereen: dames en heren, gevorderde en beginnende schaatsers, jong en oud!
En natuurlijk kunnen mensen die niet zelf op het ijs willen staan hun collega’s aanmoedigen en foto’s maken.
Onze deskundige trainers maken het iedereen naar de zin!
Arrangementen
 Clinic 2,5 uur (1 uur ijs) vanaf 15 personen, € 34,50 pp inclusief schaatshuur.
 Clinic 3,5 uur (2 uur ijs) vanaf 15 personen, € 50,00 pp, inclusief schaatshuur.
Het horeca-arrangement wordt voor u op maat gemaakt door Horeca Silverdome. Uiteraard kunt u de clinics
combineren met een vergadering of andere zakelijke bijeenkomst in de vergaderfaciliteiten van het
Silverdome.
Reageer snel!
Het aantal clinics is helaas beperkt. Reageer daarom snel. Dan kunt u uw relaties
verrassen met dit bijzondere evenement waarover zij nog lang zullen napraten.
Voor verdere vragen of boekingen kunt u contact opnemen via het secretariaat vermeld onder aan deze brief
of met: 06-20660058.
Wij zien ernaar uit u en uw gezelschap een onvergetelijke dag te bieden!
Met sportieve groet,
IJshockeyvereniging
Zoetermeer Panters
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