
Páratlan Páros 

 Ki ne szeretne pingpongozni? Talán az egyik legnépszerűbb sport, és szabadidős tevékenység a 

pingpong. Tegyük hát ezt is közös élménnyé, ami összehoz!  

Meghallottuk, és megvalósítottunk a randizóink kérését: közkívánatra itt a pingpong randi, ami 

nemcsak a játék örömét, de az ismerkedés lehetőségét, társ, és társaság megtalálását is elhozza. 

Teljesen mindegy, hogy ki, milyen régóta nem játszott, vagy mennyire ügyes a játékban, 

adogatásban. Ez a program nem egy edzés. :) Hanem egy kötetlen, szórakoztató hétvégi program, ahol 

találkozhatsz hozzád hasonló lányokkal és fiúkkal, új emberekkel, egy vidám társasággal. A 

játék észrevétlen szövi a szálakat, alakítja a szimpátiákat, és nyitja meg a kaput egymáshoz.  

A 2 órás program alatt vegyes párosokat fogunk alkotni, a játékot a randi és ping pong mesterünk 

fogja vezetni, a párosokat többször össze is keveri, sőt egy szusszanás erejéig lesz idő arra is, hogy apró 

beszélgetést igénylő játékkal még jobban megismerd a résztvevőket és igyál egy korty vizet. Megtöltjük 

a klub-ot vidámsággal, pattogó labda hangjával, szórakozással és sporttal. Ne maradj ki belőle! 

Nem kell semmit hoznod, csak egy váltócipőt és önmagadat, a nyitottságodat, érdeklődésedet. 

Részletek: 

Helyszín: Budapest, Soroksári úti Tesco (TopSpin klub) 

Időpont: 2018.11.24. (szombat), 15.00-17.00 óráig 

Korosztály: 30-44 év  

Létszám: min 12, max 20 fő 

Részvételi díj: 5.000/fő 

Miért ne hagyd ki? 

- Mert remek mozgási lehetőség és mi szervezünk neked társaságot is hozzá 

- Mert a társaság nem akármilyen! Hozzád hasonló fiúk és lányok vegyesen, akik aktívan tesznek az 

ismerkedésért, érdeklődőek és nyitottak 

- Mert nincs veszteni valód! Egy röpke, vidám program, ami talán egy életre szóló emlék lesz. Ha 

mégsem úgy alakul, akkor is egy jó programon vettél részt, nincs elvesztegetett idő és pénz :) 

- Mert nálunk személyesen, 3 dimenzióban ismerkedhetsz, elkerülve az online társkeresők veszélyeit 

- Mert Budapest legnagyobb és legváltozatosabb offline társkeresőjeként várunk, több éves 

tapasztalattal, odafigyelő szervezéssel 

- Mert a legbarátságosabb áron randizhatsz nálunk, ennél kedvezőbb árú, szervezett, offline 

társkereső programot nem találsz 

- Mert egy két személyes mozizás áráért legalább 5 ellenkező nemű személlyel ismerkedhetsz, 

ráadásául nincs kínos feszengés, ha nem tetszik senki 

- Mert ha nem jön be senki, a következő alkalom ingyenes - a részleteket a honlapon keresd a senki 

nem tetszik garanciánál - 

- Mert rád is fér a kikapcsolódás, nevetés és egy kis izgalom :) 

- Mert szeretnénk az ismerkedésnek egy könnyed, sablon mentes oldalával segíteni a társkeresőket. 

Hisszük és látjuk, hogy a közös élmény összehoz - nem csak párokat, de társaságokat is-. 

Az ár tartalmazza: 

- A randi szervezését és a személyes odafigyelést a jelentkezéseknél 

- Játékvezető és randimester által irányított, struktúrált ismerkedési programot, ahol a pingpongozás 

mellett beszélgetésnek is teret adunk 

- Igényes, kiváló felszereltségű klubot, mely zártkörű rendezvényként áll rendelkezésre, idegenek nem 

lesznek 

- Ütő, labda biztosítását, öltözőt 

- Ásványvizet vagy üdítőt 

- Arány, korosztály és "senki nem tetszik" garancia biztosítását 

- Kérdőívet, melyen a neked tetsző fiúkat/lányokat jelölheted meg 

- 48 órán belüli e-mail visszajelzés a randi kérdőívek alapján 

- Kölcsönös jelölés esetén elérhetőségek elküldését  

Jelentkezés: 

Az alábbi linket tudsz regisztrálni, majd jelentkezni a programra: 

http://www.randimaskepp.hu/programok/ping-pong-randi-uj 

Várunk Szeretettel! :) 

http://www.randimaskepp.hu/programok/ping-pong-randi-uj

