
Náměstí ČSLA 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 70853282, tel.: +420 776 826 376, fax: +420 387 966 621 
e-mail: recepce@golfhluboka.cz
Objednání kurzu na telefonu: +420 776 826 376                        

Golfový klub Hluboká nad Vltavou pokračuje v pořádání „golfové přípravky“, kde se Vaše děti za pomoci 
profesionálních trenérů a cvičitelů mohou naučit základům golfu. Součástí výuky bude stejně jako v loňském 
roce i kondiční trénink, díky kterému se Vaše děti budou zdokonalovat i v ostatních sportech. Kroužek zahájí 
činnost v měsíci dubnu 2010 a bude jej možno navštěvovat až do konce golfové sezony (říjen 2010).

Podmínky pro přijetí: min. 5 let, max. 16 let
Zápisné: 6 900 Kč/ sezóna 
Děti členů klubu nebo členové klubu 4 900 Kč/ sezóna
účastníci projektu / kurzu golfem proti drogám zdarma

Cena zahrnuje:
• Tréninky pod dohledem profesionálního trenéra či cvičitele
• Teamové golfové tričko s logem klubu 
• Tréninkové míče při vyučovací hodině 
• Bezplatnou účast na turnajích pro děti pořádaných GKHNV
• Bezplatnou účast na juniorské golfové Tour McDonald´s na Hluboké
• Zapůjčení holí pro tréninkovou hodinu
• 50% slevy při vstupu na 18 jamkové hřiště v jinou než tréninkovou dobu
• 10% slevy na nákup dětského golfového vybavení v Golf Shopu Hluboká (klubovna)
• Zdarma vstup na 9 jamkové hřiště po celou golfovou sezonu

Pro naše malé golfisty a golfistky jsme také připravili speciální 
nabídku členství v golfovém klubu Hluboká nad Vltavou.
Toto členství se jmenuje „individuální členství mládeže do 18 let“.
Vstupní poplatek je zdarma a roční hrací poplatek činí 6 900 Kč. 
Veškeré informace ohledně členství Vám rádi zodpovíme 
na tel.: 776 826 376.

Pondělí Skupina  A  16.00 - 17.00 (mladší a začínající)  17.00 - 18.00 (starší a pokročilejší )

Úterý        Skupina  B 16.00 - 17.00 (mladší a začínající)  17.00 - 18.00 (starší a pokročilejší )

Středa      Skupina  A  16.00 - 17.00 (mladší a začínající)  17.00 - 18.00 (starší a pokročilejší )

Čtvrtek     Skupina  B 16.00 - 17.00 (mladší a začínající)  17.00 - 18.00 (starší a pokročilejší )

Golfový klub Hluboká nad Vltavou pořádá v roce 2010
Golfové kurzy pro  

     děti s McDonald ś

Pokud budete mít zájem o další informace, můžete zavo-
lat denně od 9 do 16 hod. na tel. 776 826 376 nebo po-
slat email na adresu recepce@golfhluboka.cz, kde Vám 
Vaše dotazy rádi zodpovíme. Přihlášky do kroužku, ter-
mínový kalendář tréninků, dětských turnajů a junior cam-
pů naleznete na www.golfhluboka.cz v sekci junior golf. 
Poplatky prosím zaplaťte na účet č. 30650004/2700, 
jako variabilní symbol napište rodné číslo dítěte. 


