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NABÍDKA DOPROVODNÝCH AKTIVIT KE GOLFOVÝM TURNAJŮM A SPOLEČENSKÝM AKCÍM PRO ROK 2011
GOLFOVÁ AKADEMIE

Naši trenéři by pro Vaše klienty uspořádali dvouhodinovou golfovou kliniku/akademii, jejíž součástí by bylo seznámení s golfem
– obecný výklad, seznámení s golfovým vybavením, ukázka jednotlivých ran na tréninkové louce, trénink – nácvik golfového
švihu: základní držení + postoj, nápřah, švih, nácvik krátké hry – putting, chipping - všichni zúčastnění projdou odborným
výkladem patovací a chipovací techniky, základy course managementu (klinika bude obsahovat odborný výklad s ukázkou
a trénink zúčastněných).
Cena za akademii: 1 000 Kč bez DPH na osobu (cena je za celý tréninkový program včetně zapůjčení holí, tréninkových míčů,
trenérů, atd.).

TURNAJ PRO ABSOLVENTY AKADEMIE

Po skončení výše popsané výuky, bez které bohužel nemůžeme Vaše klienty na devítijamkovou akademii pustit, by byl
odstartován turnaj na této akademii, včetně odborného dohledu, startéra a maršála, zpracování výsledků a vyhlášení výsledků.
Cena za dvouhodinový pronájem devítijamkové akademie a uspořádání turnaje je nastavena ve výši 20 000 Kč bez DPH.

WELLNESS CENTRUM

Golf Mladá Boleslav disponuje devíti wellness provozy: pedikúra, manikúra, kadeřnictví, solárium, kosmetika, masáže, thajské
masáže, sauna a whirlpool. Lze je využít jako atraktivní doplněk k turnajům. Ceníky jednotlivých služeb jsou přiloženy v další
příloze.

DĚTSKÝ KOUTEK

V době, kdy rodiče tráví čas na hřišti, či využívají služeb wellness centra, je pro děti připraven plně vybavený dětský koutek.
Je určen pro děti od 3 do 10 let bez doprovodu rodičů. Po dohodě je možné zajistit také hlídání dětí mladších tří let.
Na děti čeká příjemně barevný prostor plný her, vhodný k realizování jejich nápadů, rozvoji kreativity a motorických schopností.
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