III. ROČNÍK GOLFOVÉ TOUR O PREZIDENTSKÝ POHÁR
2 - denní golfový turnaj Tatranská Lomnica SK Black Stork
Vážení golfisté, zasíláme Vám bližší informace ke dvoudennímu turnaji v
Tatranské Lomnici na Slovensku.
Dopravu na hřiště si zajištění každý sám. ZGCK organizuje možnost vlakové dopravy přímo
na hřiště Black Stork (odjezd z Ostravy v pátek 18.8.2017 v 8,30 hod, příjezd ve 13,00 hod.
Odjezd z Tatranské Lomnice v neděli 20.8.2017 v 16,50 hod., příjezd do Ostravy ve 21,15
hod.). Pro ty, kteří budou chtít využít vlakové dopravy, je připraven převoz golfových bagů a
vozíků na Slovensko a zpět (golfové bagy a vozíky je nutné nachystat ve čtvrtek 17.8.2017 do
18,00 hod. na recepci ZGCK)
Ubytování je zajištěno v hotelu INTERNATIONAL**** včetně snídaně a vstupu do
wellness (omezená kapacita 61 osob) a v apartmánech LOMNICA**** včetně snídaně a
vstupu do wellness (v hotelu INTERNATIONAL)

CENA za ubytování: 1.100 Kč/os./noc
Úhradu prosím proveďte na účet: 1848987329/0800, jako VS uveďte své číslo ČGF

Hotel INTERNATIONAL****
http://www.golftatry.sk/
Apartmány LOMNICA****
http://apartmanylomnica.sk/ubytovanie/
Ubytování v hotelu INTERNATIONAL je omezeno kapacitou 61 osob. Podmínky pro
ubytování v hotelu: Přednost dostanou ti golfisté, kteří budou chtít ubytování na 2 noci, tj.
18.8.-20.8.2017, provedou včasnou platbu a bude se jednat o hráče golfové tour. Po naplnění
kapacity bude ubytování zajištěno v apartmánech LOMNICA (cca 1 km od hotelu), kde bude k
dispozici shuttle bus, který zajistí dopravu golfistů na hřiště a do hotelu.
PÁTEK 18.8.2017

Příjezd do Tatranské Lomnice, možnost ubytování po 14:00
hod., možnost tréninkového kola, večeře individuální

SOBOTA 19.8.2017

Postupný start v 10:00-11:30 hod. z jamky č.1 a 10, vyhlášení
výsledků, možnost tréninkového kola, pro zájemce večere v
místní Kolibě (cca 5 km od hotelu), popř.individuální program

NEDĚLE 20.8.2017

Kánon start v 9:00 hod., vyhlášení výsledků, odjezd

Pro golfisty jsou dále zajištěny tyto zvýhodněné ceny:
Tréninkové kolo (18 jamek) v pátek 18.8.2017 od 14,30 - 16,00, FEE 42 EUR/os.
Tréninkové kolo v sobotu (9 jamek) jamky 19-27, FEE 30 EUR/os.
Bugy do hry za cenu 35 EUR/hra - platí pro všechny dny turnaje + tréninkové kolo
Kontaktní osoba: Bc.Barbora Kavanová, tel. +420 724 245 960, zgck@zgck.cz

