Pozvánka turnaj KARLŠTEJN – 18.9.2020
Zveme vás na náš další turnaj, který se odehraje na Karlštejně v pátek 18.září. Tento turnaj je v našem
kalendáři uveden jako LUCKY DOUBLE, což znamená, že do celkových výsledků o týdenní pobyt v
tureckém Beleku s golfem od CK Snail Travel budeme počítat z tohoto turnaje navíc dvojitý počet netto
stabl. bodů.

KARLŠTEJN
Pátek 18.září 2020
Cena: 2.000,- Kč (fee,občerstvení,startovné) všichni hráči bez reciprocity
700,- Kč (zapsání výsledků, občerstvení, startovné) hráči G.C. Karlštejn, GFC,ČGK a CDS
POSTUPNÝ START od 9.30 hod.
●

●
●

●

●

Tento turnaj je vedený jako LUCKY DOUBLE, což znamená, že do celkového hodnocení o nejlepšího
golfistu a golfistku se sčítá dvojnásobný počet stabl.netto bodů
Akreditace bude vždy připravena od 8 hodin – platbu prosíme v hotovosti
Při registraci obdrží každý hráč dárek od spol. LIKOR – malá lahvička portského, vouchery na odběr zboží
s téměř 50 % slevou na internetové shopu
V rámci stravování je pro hráče připraven oběd po hře, výběr ze tří jídel, svačina do bagu (voda a bageta,
ovoce)
Mezi jamkami pro vás připravujeme ochutnávku výrobků našeho partnera společnosti LIKOR, dovozce
speciálních portugalských vín a portského.
O pitný režim se po celou dobu naší tour stará firma ŚUMAVSKÝ PRAMEN
Stále soutěžíme o o nejlepšího golfistu a golfistku naší tour, každý z nich získá týdenní pobyt do hotelu
Sirene v Beleku v listopadu 2020 od CK Snail Travel International.
Na každém turnaji dvakrát losování o hodnotné ceny, jak ráno při registraci formou lístků do tomboly, tak
i odpoledne ze score card všech přítomných hráčů.
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CENY A PARTNEŘI TOUR :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ATT INVESTMENTS CZ SE – golfové ceny a potřeby
LIKOR - luxusní portská vína + dárek pro každého hráče
VERMIONE – dárkové balíčky zdravotní kosmetiky a krémů
CAFFESSO - dárkový poukaz na odběr kapslí do kávovarů Nespresso a dalších
24 SAFE - vouchery na roční pronájem safe v centru Prahy v hodnotě 13.000 Kč
DENTAL H 33 – vouchery na čištění a domácí bělení zubů
HOP ARENA - vstupy do oddychového sportovního centra
UNDER ARMOUR - vouchery na zboží pro hráče
NAMAO – vouchery na masáže
LEDA - knihy – odborné i beletrie
Golfové zboží, míče, oblečení a mnoho dalších hodnotných cen od našich partnerů ..
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