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ΤΟΥΡΝΟΥΑ  KAVOURI TENNIS CLUB 

PAY AS YOU PLAY 

SINGLES/DOUBLES ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩN 

Νοέμβριος 2021 

 

Το KAVOURI TENNIS CLUB συνεχίζει δυναμικά τη σεζόν με ένα μεγάλο τουρνουά Singles/Doubles, με τη 

διαδικασία PAY AS YOU PLAY. 

Στους φιναλίστ της κατηγορίας Masters Ανδρών θα δοθεί Prize Money συνολικής αξίας 1.500€, 700€ στον 

πρώτο νικητή, 300€ στον δεύτερο και από 250€ στον τρίτο και τέταρτο της κατάταξης. 

Τα πλούσια δώρα που θα κληρωθούν σε όλους τους συμμετέχοντες είναι: 

• 2 Ετήσιες συνδρομές OTE TV  από την  COSMOTE. 

• Ένα τριήμερο στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Dulac, προσφορά της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ. 

• Σάκος mastercombi 12 , αξίας 100€ προσφορά της εταιρείας Head. 

• Είδη tennis, προσφορά του καταστήματος Lion Tennis Mart. 

• Δύο Δωροεπιταγές αξίας 100€ η μία, προσφορά της εταιρείας ASICS. 

• Κοσμήματα αξίας 3.000€ της εταιρείας FASMA. 

• Ένα βραχιόλι 9 καρατίων με σβαρόφσκι αξίας 200€ της εταιρείας Deux Artistes. 

• Τέσσερα ρολόγια αξίας 200€ το κάθε ένα προσφορά της εταιρείας PATSEAS. 

• Τρία σετ με συμπληρώματα διατροφής προσφορά της εταιρείας Myelements. 

• Δύο γέυματα τεσσάρων ατόμων στο EAT MILTON’S στην Πλάκα 

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν συλλεκτική πετσέτα προσώπου προσφορά της εταιρείας ΘΕΟΝΗ 

   Οι νικητές των κατηγοριών Beginners  θα λάβουν από μία φιάλη κρασί, δώρο της εταιρείας TRINITY WINES 

Οι νικητές όλων των κατηγοριών θα λάβουν αναμνηστικά δώρα προσφορά της εταιρείας  ΔΩΔΩΝΗ. 

Η εταιρεία COOKIE str προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες τα φρέσκα προϊόντα της. 

Η εταιρεία ΘΕΟΝΗ προσέφερε εμφιαλομένο νερό της σε όλους τους συμμετέχοντες 

Η κλήρωση των δώρων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των τελικών, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021. 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες στην κλήρωση, προκειμένου να λάβουν τα 

δώρα τους εφόσον κερδίσουν. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς μας, 

ΘΕΟΝΗ, MYELEMENTS, COSMOTE, KTC Insurance Brokers, ASICS, ΔΩΔΩΝΗ, UNILOG , OSCAR , FASMA HELLAS, 

HEAD και τους υποστηρικτές μας / Δωροθέτες   

FALKE , ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΡΗ, LION TENNIS MART,TRINITY WINE, DEUX ARTISTES, PATSEAS , COOKIE Str, EAT MILTON’S. 

 

Σας περιμένουμε!!! 
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