
Program určený pro juniory a juniorky  
od 10 do 16 let umístěné na celostátním 
žebříčku ČTS/STZ do 6. místa v ročníku.

(kategorie mladší žactvo, starší žactvo, dorost)

- individuální sponzorské podmínky  
 (rakety, bagy, výplety, omotávky)  
 dle konkrétního umístění a ročníku

- možnost nákupu dodatečného vybavení  
 za speciální ceny

- možnost získání dlouhodobého mezinárodního 
 kontraktu se společností 
 HEAD Sport GmbH, Rakousko

(členy týmu už jsou například Matthew Donald, 
Jonáš Forejtek, Barbora Palicová, Dalibor Svrčina)

Sleva 50% na tenisové vybavení HEAD  
(rakety, bag, výplety, doplňky, textil, obuv)
 
- podmínkou je odběr minimálně 2ks raket;

- platí pro hráče a hráčky umístěné na celostátním 
 žebříčku ČTS/STZ do 50. místa.

Sleva 40% na tenisové vybavení HEAD 
(rakety, bag, výplety, doplňky, textil, obuv)
 
- podmínkou je odběr minimálně 2ks raket;

- platí pro hráče a hráčky umístěné na celostátním 
 žebříčku ČTS/STZ od 51. do 100. místa.

PROGRAM TEAM HEAD 2019 PROGRAM HEAD PLUS 2019 
DOSPĚLÍ

PROGRAM BABYTENIS

PROGRAM TEAM HEAD je realizován  
výhradně spol. HEAD SPORT s.r.o.!!!

Program určený pro juniory a juniorky  
od 10 do 18 let umístěné na celostátním žebříčku 
ČTS/STZ od 7. do 20. místa v ročníku.

(kategorie mladší žactvo, starší žactvo, dorost)

Sleva 50% na tenisové vybavení HEAD  
(rakety, bag, výplety, doplňky, textil, obuv) 
 
- podmínkou je odběr minimálně 2ks raket;

- platí pro hráče a hráčky umístěné na  
 celostátním žebříčku ČTS/STZ  
 od 7. do 15. místa v ročníku.

Sleva 40% na tenisové vybavení HEAD  
(rakety, bag, výplety, doplňky, textil, obuv)
 
- podmínkou je odběr minimálně 2ks raket;

- platí pro hráče a hráčky umístěné na celostátním 
 žebříčku ČTS/STZ  
 od 16. do 20. místa v ročníku.

PROGRAM HEAD PLUS 2019 
JUNIOŘI

PROGRAM HEAD PLUS je realizován výhradně 
prostřednictvím vybraných autorizovaných 
prodejců HEAD v rámci ČR a SR!!!
Nakupujte vybavení HEAD  
za speciální ceny přímo u nich.

Program určený pro muže a ženy umístěné na 
celostátním žebříčku ČTS/STZ do 100. místa.

Individuální podmínky pro hráče a hráčky dle  
výsledků na turnajových okruzích Babytenis  
v rámci České republiky a Slovenska.

KONTAKT: Ing. Ondřej Jedlička  Head Sport s.r.o, pobočka společnosti Head Sport GmbH pro Českou republiku a Slovensko
 Sportovní 457, 252 50 Vestec, Praha – západ, Česká republika  Mob.: +420 603 106 708, E-Mail: o.jedlicka@head.com

PODMÍNKY: 
Slevy jsou určeny pro jednorázový nákup tenisového vybavení HEAD a vždy musí zahrnovat nákup tenisových rámů. Produkty jsou pouze pro vlastní 
potřebu daného hráče!!! Hráč (hráčka) se zavazuje podepsat roční kontrakt na používání objednaného sortimentu HEAD.
Slevy na tenisový sortiment HEAD jsou kalkulovány z doporučených maloobchodních cen s DPH  dle ceníku HEAD TENIS 2019 a platí pouze pro aktuální 
kolekci 2019; nevztahují se na modely ve výprodeji či v jiných speciálních akcích!
Umístění na žebříčku vychází z oficiálního celostátního žebříčku ČTS/STZ platného za rok 2018 a prezentovaného na oficiálních stránkách ČTS/STZ; 
nikoliv na základě předběžných zimních či jiných žebříčků!

STAŇ SE SOUčáSTÍ TEAMU HEAD 2019!
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