
 
 

Drodzy Mieszkańcy Dolnego Śląska,  

 Sympatycy Aktywności Fizycznej i przyszli Golfiści  ! 
Zapewne wielu z Państwa ciekawi jak wygląda gra w golfa, jakie są reguły tej gry, co jest jej 

istotą?  
Z myślą o Was stworzyliśmy unikalny program pn.  

 GOLF DLA WSZYSTKICH od Juniora do Seniora 

 – nauka gry w golfa dla początkujących  

 W przyjaznej, rodzinnej atmosferze, w przestrzeni czystego górskiego powietrza, pod okiem 
instruktorów, umożliwimy Państwu zrobienie „pierwszych kroków w golfie”. Oferujemy 

kameralne warunki do nauki gry.  
Program nauki przewiduje zajęcia praktyczne na polu golfowym oraz teoretyczne 

wprowadzenie do reguł gry. Przekonacie się Państwo, że gra w golfa jest sportem, a przede 
wszystkim zdrowym spacerem dla wszystkich w każdym wieku.  

Jest to pomysł na wspólną rodzinną aktywność fizyczną i spędzanie wolnego czasu.  
Golf jest jedną z niewielu dyscyplin sportu, która łączy pokolenia poprzez wspólną grę i 

poszanowanie reguł.  
Jako dyscyplina olimpijska dynamicznie rozwija się w Polsce i w brew stereotypom, nie jest 

sportem elitarnym ale dostępnym dla każdego, kto chce zdrowo i kulturalnie  
spędzić wolny czas. 

CO ZROBIĆ?  

Zagłosuj na nasz projekt do 26 MAJA br. w ramach  

DOLNOŚLĄSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO : 

  



1. Wejdź na stronę :            
  https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-2019 

2.      Wybierz projekt sportowy   jak poniżej : 

Numer projektu:  85 

GOLF DLA WSZYSTKICH od Juniora do Seniora  

– nauka gry w golfa dla początkujących  

  

3.      Wskaż swoje dane (imię, nazwisko, kod pocztowy, numer PESEL i numer tel. 
komórkowego) 

4.      Po wprowadzeniu danych  i zaakceptowaniu zabezpieczeń, wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych, ODDAJ GŁOS 

          5.      Na twoją podaną komórkę przyjdzie SMS do potwierdzenia kodu i 
oddanego głosu. 

Liczymy na wsparcie osób zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska !  

Dołącz do golfowej  Rodzinki w Szczytnej !  

Zapraszamy naucz się z nami i graj z nami !  

 

 

Pamiętaj 

• Głosować można tylko 1 raz. 
• Głos można oddać tylko na 1 projekt kulturalny i 1 projekt z pozostałych kategorii. 
• Udział w głosowaniu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie 

województwa dolnośląskiego. 
• Z jednego numeru komórki można potwierdzić JEDNO głosowanie.  

 

 


