LADIES
GOLF

DAY

17.5.2019

Pátek 17. 5. 2019 bude opět ve znamení dámského golfu. Přijměte srdečné pozvání na přátelský
turnaj pro dámy tentokrát v krásném prostředí Kořenec Golf & Ski resortu. www.korenec-golf.cz

Program
10:00 - 10:30
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45
12:00
12:30 - 16:30
16:30 - 18:00
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:30
21:00 - 22:00

Pozvěte své kamarádky, přítelkyně, obchodní partnerky, golﬁstky i negolﬁstky (starší 18 let) a přijďte
si užít společně sportovní den a poznat nové přátele. Čeká vás krásné golfové hřiště v srdci přírodního
parku Řehořkovo Kořenecko, pohodový a pozorný personál hotelu i restaurace.
registrace golﬁstek i negolﬁstek na recepci Pythagor Golf Hotelu
welcome drink se sladkým překvapením
zahájení akce, představení partnerů turnaje a hostů
canon start turnaje pro golﬁstky
golfová akademie pro začínající golﬁstky, negolﬁstky a hosty
raut a prezentace partnerů a hostů
vyhlášení výsledků a předání cen vítězkám
prohlídky Villy Kořenec s CK Brenna (možnost prohlídek během celého dne)
pozvánka s videoprojekcí o "velkém jablku" - New York se Zuzkou a Jirkou
volný program a pro zájemce noční golfový turnaj na tři jamky

Golﬁstky - přihlášení na www.cgf.cz Kořenec Golf & Ski resort akce Ladies golf day od 15. 3. do 13. 5. 2019 platba 1650,- Kč v hotovosti
na recepci resortu od 10:00h - 11:00h (v ceně startovné, green fee, program partnerů a catering i na hřišti v průběhu turnaje). Požadavky
na sestavení společného flightu hráček prosím uveďte do 10.5. na: ladiesgolfday2017@gmail.com.
Ceny pro vítězky: víkendový pobyt ve Ville Kořenec, zájezd s CK Brenna, další ceny ve formě dárků a voucherů na služby partnerů akce.
Negolﬁstky - přihlášení na akci od 15. 3. do 13. 5. na emailu : ladiesgolfday2017@gmail.com (uveďte jméno a příjmení, čas příjezdu v 10:00h),
platba 1650,-Kč v hotovosti na recepci resortu od 10:00 - 11:00h (v ceně golfová akademie 4 hodiny s profesionálním trenérem, catering
i na hřišti). Vhodné sportovní oblečení a obutí na golfové hřiště, pokrývku hlavy a v případě májového deště bundu).
Ubytování si prosím rezevujte včas na recepci Pythagor Golf Hotelu již nyní do 13.5. na tel. : +420 516 467 504, +420 731 478 974
www.korenec-golf.cz/cz/m/hotel - Pod heslem Ladies Day obrdžíte slevu z ubytování 10%.
Káždá dáma při registraci obdrží dárek od společnosti MAGIC studio s.r.o., Smart Deco s. r. o. a Belvec s. r. o.
Dress code - sportovní, pohodlné oblečení po celou dobu akce.

Těšíme se na Vás.

