Billebeino Padel haastaa yritykset tekemään hyvää henkilökunnalleen
ja vähävaraisille perheille
Tervetuloa Suomen hienoimpaan padelkeskukseen järjestämään unohtumaton tyky-/tyhypäivä.
Järjestämällä tyky-/tyhypäivän Billebeino Padelissa parannat työntekijöidesi työhyvinvointia ja autat
samalla vähävaraisia perheitä.
Lahjoitamme 20% Billebeino Padelille jäävästä tuotosta Apuna Ry:lle.
Sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan lajiin Suomen parhaiden valmentajien opastuksella, mutta
jos valmennukselle ei ole tarvetta niin pelit onnistuvat myös oman porukan kesken. Keskuksella on
anniskeluoikeudet sekä mahdollisuus ruokailuun. Keskuksestamme löytyy myös suihkutilat ja 10€/hlö
hintaan pääsee saunomaan Folks-hotelliin. Paketteihin kuuluvat lainamailat ja -pallot (minimi hlö määrä 8).

Apuna Ry:n tarina
Olemme vuonna 2015 perustettu Apuna Ry hyväntekeväisyysjärjestö. Toimimme pääkaupunkiseudulla.
Annamme ruoka- ja vaateapua vähävaraisille lapsille ja perheille. Maksamme syntymäpäiväjuhlia, sekä
harrastuksia. Varoja käytetään myös vähävaraisten perheiden jo erääntyneiden kotitalousmenojen
maksamiseen tilanteissa, joissa laskun maksamatta jättäminen huomattavasti heikentäisi perheiden elinolosuhteita. Suomessa on 150 000 lasta, jotka kesällä ovat ilman koulun ja päiväkodin tarjoamaan lämmintä
ruokaa, mikä tarkoittaa kotona enemmän kuluja. Tuet eivät kuitenkaan kesällä nouse mihinkään ja perheet
taistelevat nälkää vastaan. Ruokajonoissa käydään ja sieltä otetaan mitä milloinkin saadaan. Me Apuna
Ry:ssä järjestämme tuhansille lapsille lomien ajaksi ruuat ja ympäri vuoden annamme tarvittaessa lisäapua. Listoillamme on tuhansia vähävaraisia, jotka koittavat selvitä tiukassa tilanteessaan.Sama ongelma
koskee, syys-, joulu-, hiihto- ja pääsiäislomia.
Syksyllä koulujen alkaessa on useimmilla kivaa kerrottavaa kesästä. Tehdyistä matkoista, huvipuistoista, mökkeilystä jne. Kaikilla ei näin kuitenkaan ole ja osa perheidemme lapsista haaveilee jäätelön
ostamisesta joskus ihan oikeasta jäätelökioskista. Toiveet ovat toisilla pienet ja me Apuna Ry:ssä
haluamme mahdollistaa kaikille vähävaraisille lapsille edes yhden kesä haaveen. Maksamme myös harrastusmaksuja, sekä harrastusvälineitä, koska kaikilla lapsilla on oikeus onnelliseen lapsuuteen. Toimintamme perustuu yksityisten lahjoituksiin. Jotta pystymme tekemään tätä tärkeää työtä, on lahjoitusten
saaminen välttämätöntä. Meiltä ilmestyy kirja ”Äiti, minulla on nälkä” -syksyllä 2019 ja kaikki tulot menevät
suoraan vähävaraisten perheiden auttamiseen.

Mitä on Padel?
Padel on laji joka yhdistää urheilun ja kanssakäymisen. Laji sopii loistavasti kaiken ikäisille ja tasoisille
pelaajille. Lajiin on erittäin helppo päästä mukaan ja suurin osa pelaajista oppii lajin perusteet jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. Padel on yhdistelmä tennistä ja squashia. Padelia pelataan aina nelinpelinä
ja sopii siitä syystä erinomaisesti myös yrityksille.

Hinnasto
Ilman valmentajaa
2 kenttää (8-12hlö)
3 kenttää (12-16hlö)
4 kenttää (16-20hlö)
5 kenttää (20-24hlö)
Koko halli (yli 24hlö)

100€/1h
150€/1h
200€/1h
250€/1h
300€/1h

Valmentajalla

Kahdella valmentajalla

200€/1h
250€/1h
300€/1h
350€/1h
400€/1h

300€/1h
350€/1h
400€/1h
450€/1h
500€/1h

Tervetuloa tekemään pelaamalla hyvää!
- Team Billebeino Padel

