
 

AKADEMIA GOLFA oraz DRUŻYNOWE ZAWODY GOLFOWE 

(wariant rozszerzony  – nauka dla początkujących golfistów ) 
 

Program spotkania i przykładowy harmonogram 
( cały dzień na golfowo )  

 
Wariant rozszerzony przewiduje poranną naukę w ramach AKADEMI GOLFA ( cześć I i II wg 

wymienionego harmonogramu wariantu  podstawowego), a następnie :  
 

Część III  
 14:00 -15:00 Obiad  w Budynku Klubowym i rozmowy kuluarowe  golfowe i nie tylko.  
Proponujemy poczęstunek na świeżym powietrzu lub w Sali Klubowej zorganizowany w formie w 

formie szwedzkiego stołu przez zewnętrzną firmę cateringową:  

 dania gorące z grilla / bufet sałatkowy / zimne przekąski   w cenie : od 55 do 75 PLN / za osobę.  

Cześć IV  15:00 – 17:30  

"Drużynowe zawody golfowe dla początkujących ze wstępem na pełnowymiarowe pole golfowe”  

Turniejowa gra zespołowa z instruktorami  - sugerujemy wprowadzić nazwę turnieju np.(nazwa 

firmy Państwa klienta Golf Cup ) .  

Uczestnicy spotkania zostają podzieleni na grupy 4-6 osobowe i wraz z instruktorem odbywa się 

instruktaż z zasad gry w golfa oraz gra na uderzenia. Każdy z uczestników gra indywidualnie jak 

również zespołowo. Rozgrywka  odbywa się na  min. 3-4 najłatwiejszych dołkach pola golfowego. 

Turniej indywidualny wygrywa zespół, który przejdzie pole w jak najmniejszej liczbie uderzeń – 

możemy wprowadzić kategorie: męska, damska lub tez podział uczestników wg miejsca 

zamieszkania (np. wg województw, departamentów itp.). Turniej prowadzimy  w formule Texas 

SCRAMBLE fourball (każdy zawodnik gra swoją piłką a do wyniku drużyny jest liczony na każdym 

dołku lepszy wynik gracza w danej grupie) – jest to przyjazna forma, która motywuje uczestników 

do pracy w zespole.  

Instruktorzy prowadzą grupę po polu , wskazują zasady gry, podpowiadają co do uderzeń oraz 

strategii gry. Podsumowanie zawodów dokonują instruktorzy i następuje wygłoszenie wyników 

poszczególnych drużyn z wielkim aplauzem wszystkich uczestników spotkania.  

 



 
18:00 Odjazd Grupy.  
 
Do organizacji AKADEMI GOLFA w wersji rozszerzonej należy skalkulować następujące 
koszty ;  
- nauka gry w Akademii Golfa w wersji podstawowej  (czesc I i II ) wg liczebności grupy  

 do 10 osób wynosi : 135 zł /za osobę + 23% VAT. 

 od 11 do 35 osób wynosi : 125 zł /za osobę+ 23% VAT.  

 od 36 osób i więcej : ustalana indywidualnie –/ za osobę + 23% VAT.  

 
- wynajem infrastruktury golfowej (D.R. + Putting Green) – 400 zł + 23% VAT  

 
-  organizacja zawodów golfowych czyli lekcja na polu golfowym w grupach wraz z oprawą 
turnieju  zespołowego: 120 zł./ za osobę,+ 23% VAT   
Cena obejmuje: obsługę trenerską (2-4 osoby w zależności od liczebności grupy). 
 
- Wynajem 9 dołkowego pola golfowego na czas zawodów na wyłączność dla grupy na 3 h  i 

obejmuje:  wstęp na pole golfowe dla zawodników , wynajem sprzętu dla grupy (kije + piłki golfowe 

do gry)  : 2000 zł.+ 23% VAT    

- Nagrody do mini- turnieju oraz turnieju drużyn są dodatkowo płatne. Dla przykładu mogą to być: 

Puchar kryształowy z grawerką  - 150 zł / za szt , dyplomy ukończenia dla każdego z uczestników 

– 15 zł. / za sztukę czy nagrody pocieszenia: np.: przybornik golfisty ( piłeczka + kołeczki) – 15 zł. / 

za szt.  ; 

 
 



 

AKADEMIA GOLFA oraz DRUŻYNOWE ZAWODY GOLFOWE 

(wariant rozszerzony  – nauka dla początkujących golfistów ) 

   
 

   

   


