CENÍK SLUŽEB 2 0 1 6

Dárkové vouchery
1.044,1.218,-

1.200,1.400,-

Po - Pá
Po - Ne

Ceny jsou uvedeny
bez DPH

Ceny jsou uvedeny s
DPH

Firemní hrací karty
50.000,80.000,-

Firemní hrací karta
Firemní hrací karta + E-cart
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Turnajové fee / postupný start z jamky č. 1
1.000,870,1.200,1.044,1.400,1.218,-

Po - Út
St - Čt
Pá - Ne

Ceny jsou uvedeny
bez DPH

Ceny jsou uvedeny s
DPH

Ceny zahrnují kompletní turnajový servis včetně zpracování výsledků.

Celodenní pronájem hřiště - cannon start
100.000,130.000,150.000,280.000,-

Po - Út
St - Čt
Pá - Ne
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Ceny jsou uvedeny bez DPH, zahrnují kompletní turnajový servis včetně zpracování výsledků.

V rámci turnajové ceny zajišťujeme:
* kvalitní přípravu hřiště včetně výměny vlajek na greenech s reklamním označením partnerů turnaje na základě dodání promotérem
* zapůjčení rámů reklamních panelů (banneru 2x1m) a jejich umístění na jednotlivých jamkách - maxim do 10ti panelů včetně instalace
* umístění loga turnaje či sponzora, reklamu v objektu budovy a na hřišti
* propagaci turnaje na našich internetových stránkách www.golfresortcihelny.cz zařazením turnaje do kalendáře turnajů
* zveřejnění turnaje na internetových stránkách ČGF - sekce Turnaje - www.cgf.cz
* zařazení turnaje do on-line kalendáře, zveřejněním propozic turnaje včetně hlavního partnera turnaje
* poskytujeme plochy pro umístění transparentů, reklamních bannerů, popř. jiných reklamních materiálů
* zajištění vložených soutěží longest, nearest, hole in one - na základě domluvy
Pořadatel dodá nejpozději 1den před pořádáním turnaje seznam svých hostů (hráčů) s registeračním číslem.
Všichni účastníci musí být držiteli HCP.
Pro nehrající doprovod je možno domluvit akademii (služby trenéra nejsou zahrnuty v ceně turnaje / cena 5.000,- - 15.000,- Kč
v závislosti na počtu zájemců o akademii.
Pořadatel turnaje zajistí na své náklady ceny pro vítěze.
Služby restaurace n e j s o u zahrnuty v ceně turnaje. Catering nutno domluvit samostatně .

