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GOLF SPA Szczytna 
Szczytna k. Polanicy Zdrój, 

 ul. Borowina 2 A ( bezpośredni zjazd z E-8) 

                                       tel.  0-503-837-003 
    e-mail: info@golfspa.pl  

 

Pole golfowe GOLFSPA w Szczytnej k. Polanicy Zdrój  jest znakomitym miejscem do organizacji 
szkoleń (zarówno dla manegementu jak i pracowników ), spotkań firmowych - dla kluczowych 
klientów oraz przyjaciół. Dzięki profesjonalnej kadrze trenerskiej oferujemy swoim gościom 
najlepsze warunki do gry w golfa i rozpoczęcia swojej własnej "przygody" z tym sportem.  
  
Ten, kto stanie się przy okazji golfistą nigdy nie zapomni, dzięki komu odkrył swą nową pasję i 
pozostanie Państwa wiernym klientem czy pracownikiem przez wiele lat.  

 
W nawiązaniu do naszej szerokiej oferty usług niniejszym chcielibyśmy zaproponować Państwu  
propozycję zamieszczenia reklamy Państwa firmy na naszym obiekcie.   
 

 
Wszystkie rodzaje spotkań, prezentacji i turniejów stanowią atrakcję, a swobodna atmosfera, 

wspaniały krajobraz, świeże powietrze oraz profesjonalna obsługa sprawią, iż impreza na długo 

pozostanie w pamięci gości.  

Oczywiście każdy punkt tej oferty może być dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. 

Wszelkie sugestie z Państwa strony mogą i powinny być uwzględnione. Dołożymy starań, aby 
spełnić Państwa oczekiwania.  

Jednocześnie zachęcam do wirtualny spacer po obiekcie za pośrednictwem strony 
http://dolnyslask360.pl/miejsce.php?q=9  oraz do galerii naszych zdjęć na stronie internetowej 
www.golfspa.pl i www.golfowa-wioska.pl  

Do zobaczenia wkrótce w na Polu Golfowym w Szczytnej –Polanica Zdrój !  

Ogólne warunki oferty:  

Podane ceny są cenami netto, stosowne stawki podatku VAT  zostaną  doliczone (23%)  

mailto:info@golfspa.pl
http://www.golfspa.pl/
http://www.golfowa-wioska.pl/
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CENNIK REKLAM   
 
TABLICA REKLAMOWA  
Tablica na dołku, przy starcie lub przy greenie / wymiar tablicy: 2 x 1 m. 

-  1200 zł +VAT / cena za rok/ za dołek  

 -  3200 zł +VAT / cena za rok/ za 9  dołków  

 

 
 TABLICA REKLAMOWA PRZY WJEŹDZIE NA POLE 
  Tablica na wjeździe / wymiar tablicy: 3 x 1,5 m    

- 2.400 zł. + VAT / cena za rok  

 
TABLICA BILBOARD 
Bilboard czy kubik  3 x 6 m umieszczony wzdłuż pola golfowego 

- 5.000 zł + VAT / cena za rok 

 

Przykładowe  zdjęcia tablic i innych nośników reklam na polu golfowym  :  
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REKLAMA NA POLU GOLFOWYM 
Pakiet :  

flagi firmowe  np. huzary przy dołkach  oraz flagi na masztach golfowych – flagi nylonowe szt.18  
tee startowe dołków oraz dołków AKADEMII GOLFA                                                                                       

- 1200 zł. + VAT /  za 9 dołków /za rok   
 
        Tee startowe :                                             Flagi firmowe na masztach golfowych  
 

 

 
 

Logo(lub slogan akcji) na Flagach  na 
masztach dołków golfowych o wym. 35,6cn  
x 50,8 cm - flagi nylonowe szt 18  

 

Logo(lub slogan akcji) na Flagach  na 
masztach dołków golfowych o wym. 20 
x 12 cm - flagi nylonowe szt 9  na 
Akademii Golfa - pole treningowe  

 

  

Reklama  o wym. 8 cm średnica koła na 
znaczniku punktu startowego Tee 
damskie(czerwone) i męskie(żółte) ( 
łącznie 36 szt. )  
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REKLAMA NA DRIVING RANGE ( strzelnicy golfowej)  
 

5  tablic odległościowych / wymiary: 1 x 0,5 m.• 
1 billboard / wymiary: 3m  x 5  m.   przy wejściu na strzelnicę golfową 

 
- 1200 zł. + VAT /  za rok   

 

 
 

 

Dodatkowo możliwość zamieszczenia  logo na piłkach Driving Range ( 5 000 szt.) *  

- 2500 zł. + VAT / cena za 2 lata  

 *)  ilość piłek uzależniona od sponsora, koszt piłek i produkcja logo po stronie sponsora  

(koszt od 2-6 zł + VAT /piłka) 

 
 

Piłki treningowe z logiem - mogą służyć jako gift lub jako piłki treningowe  
 

UWAGA ! 

Koszt produkcji wszystkich  materiałów reklamowych leżą po stronie reklamodawcy. 
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Strona internetowa   www.golfspa.pl  

Umieszczenia logo sponsora na stronie głównej  golfspa.pl  z pod linkowaniem – wyłączność partnera w danej 

branży !                                                                                                                 - 1500 zł + VAT / za rok  

 

ZAPROSZENIA – Bilety Green Fee – bilety wstępu na grę w golfa  

Reklama o wym. 8x10 cm. na komplecie 1000 szt. biletów numerowanych tzw. Green FEE  - 

nadruk z tyłu z dwustronnym nadrukiem z perforacją  (wym. Bilety  8x14 cm., karton gramatura 

200 )           - 500 zł + VAT / za komplet  
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TURNIEJE GOLFOWE – współudział  w  organizacji turnieju golfowego wg 

poniższych wariantów. 
 

Wariant  nr 1  

Turniej golfowy na wyłączność danej firmy  

Propozycja objęcia  nazwą turnieju , np.:  ABC FIRMA GOLF CUP  2016 (logo)   

Liczba graczy : max 36 osób ( min. wymagania statusu gracza ZIELONA KARTA) 

Termin do ustalenia - wymagana wcześniejsza rezerwacja  

Format turnieju - wg późniejszych ustaleń. 

Start  godz. 10:00., shot gun , zakończenie  godz. 17:00  
 
Program turnieju :  
8:30 - 9:30  PRZYJAZD GOSCI I GRACZY  

                    REJESTRACJA GRACZY  
                   KAWA W BUDYNKU KLUBOWYM  
9:45            PRZYWITANIE ORGANIZATORÓW i SPONSORA GŁÓWNEGO 
                   ODPRAWA TURNIEJOWA - WSPÓLNE ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE 
10:00         START TURNIEJU , SHOTGUN START,   
15:30         ZAKOŃCZENIE TURNIEJU 
                   WSPÓLNY OBIAD NA 19tym DOŁKU  

16:00         OGŁOSZENIE WYNIKÓW i ROZDANIE NAGRÓD  

17:00         ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA   
 
Cena organizacji w /w  turnieju :  
W dni powszednie ( pon – pt ) :  3. 000 zł + 23% VAT 
W weekendy i święta  :    4.100 zł + 23% VAT  
 

Powyższa opłata obejmuje :  
- 2 rundy golfa na 9-dołkowym polu golfowym dla 36 graczy 
- rozgrzewka dla graczy na Driving Range-Chipping Greenie –Putting Greenie,  
- poczęstunek dla uczestników turnieju (poranna kawa i powitalny tort ;  obiad 2 daniowy 
serwowany w Sali klubowej w formie szwedzkiego stołu, napoje bezalkoholowe do obiadu)  
- przygotowanie i wynajęcie pola golfowego na wyłączność,  

- obsługa turnieju,  

- sędzia,  
- opracowanie wyników,  
- oprawa  ceremonii ogłoszenia wyników i wręczania nagród .  
- puchary dla zwycięzców.  
 
Nagrody w turnieju dla zwycięzców oraz wyróżnienia sponsor organizuje we własnym zakresie.  

 
Z racji organizacji turnieju na wyłączność, sponsor kieruje zaproszenia do gości, rejestracja gości 
do ustalenia – możemy wytypować golfistów z Polski oraz pobliskiej Czeskiej Republiki , którzy 
odwiedzają obiekt i uczestniczą chętnie w zawodach.  W trakcie toczącego się turnieju sponsor ma 
prawo zamieścić swoje reklamy( roll –up, banery) na polu i w budynku klubowym.  Informacja o 
turnieju jest zamieszczana na naszej stronie internetowej, facebook  oraz u naszych czeskich 
partnerów (wersja językowa czeska), m.in. oraz czeskie portale sportowe i  golfowe.  
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Wariant nr 2  

Turniej golfowy, z objęciem patronatu jednego z 
zaplanowanych turniejów golfa na obiekcie GOLFSPA 
SZCZYTNA  w bieżącym  sezonie golfowym 

Proponowana nazwa turnieju, np.:  

MAJÓWKA  pod patronatem  FIRMY XYZ  2018 (logo)  

Cena objęcia patronatem turnieju :  1.700 zł + 23% VAT  

 
Patron turnieju ma prawo do zamieścić swoje reklamy( roll –up, banery) na polu i w budynku 
klubowym.  Informacja o turnieju jest zamieszczana na naszej stronie internetowej, facebook  oraz 
u naszych czeskich partnerów (wersja językowa czeska), m.in. ) oraz czeskie portale sportowe i  
golfowe.   
 

Patron turnieju organizuje nagrody rzeczowe wg uznania dla zwycięzców  
za 1,2,3 miejsce w kategoriach : damski i męski.  
 
Organizacja turnieju , zgłoszenia rejestracyjne , puchary dla zwycięzców organizuje  i pokrywa pole 
golfowe. Zgłoszeni gracze ponoszą opłatę turniejową obniżoną.  
 

 
Wariant nr 3  

Turniej golfowy  z  rzeczowym co-sponsoringiem  
podczas jednego lub kilku  zaplanowanych turniejów 
golfa na obiekcie GOLFSPA SZCZYTNA  w sezonie 
golfowym  

Forma opłaty za uczestnictwo firmy: ufundowanie rzeczowych lub finansowych 3 nagród w 
kategoriach damskiej i męskiej  o wartości :  100 zł. /150 zł /250 zł. Wychodząc naprzeciw 

Państwa oferty produktowej, sugerujemy  przekazania np.: zestawów upominkowych lub tez 
voucherów  o odpowiedniej wartości do dokonania zakupów w Państwa firmie.  
 

Organizacja turnieju, zgłoszenia rejestracyjne, puchary dla zwycięzców organizuje  i pokrywa pole 
golfowe. Na zaproszeniu i programie turnieju nadmieniamy, że nagrody są ufundowane przez 
Państwa firmę , jak również wzmianka o wartości  poszczególnych nagród.  
Zgłoszeni gracze ponoszą pełną opłatę turniejową.   
 

GALERIA  
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