
Zakúpte si dar čekové poukazy na golf. Váš poukaz zašleme na Váš  e -mail. Ak si prajete 
vyhotovi ť darčekový poukaz na mieru, nie je problém. 

 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať : 0905 200 142  -  Anton Zelenaj  
Objednávky na : gk.meander@gmail.com  
 

Golfový základný kurz – ŠTART KARTA 
Poukaz zahŕňa: 
 
• golfovú lekciu 1,5 - 2  hodiny s trénerom a hru na ihrisku – Zelené odpaliská 
• tréningové loptičky pre tréning na tréningových plochách , nevyhnutné palice 7,P, pater 
• hra na 9-jamovom ihrisku GREEN MEADOWS s trénerom a lekciou golfovej etikety a pravidiel 
• po ukončení hry s trénerom, neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku GREEEN MEADOWS – 
ZELENÉ ODPALISKÁ v daný deň plus ďalšia jedna neobmedzená hra iný deň 
 
Absolvent kurzu získa možnosť hrať golfové ihrisko GREEEN MEADOWS Ivanka pri Nitre zo Zelených 
odpalísk za cenu: 1,-EUR/jamka 

 
Cena 90,-  € 
 

IHRISKO NA ROK a k tomu oprávnenie na hru 
Poukaz zahŕňa: 
 
• palice nevyhnutné počas kurzu, 
• bezplatný vstup na ihrisko od dňa zahájenia kurzu na 1 rok, 
• bezplatný vstup na ihrisko od dňa zahájenia kurzu na 1 rok mimo hlavnej sezóny, 
• bezplatné tréningové plochy,  
• kurz techník golfu (železá), skúška,  
• vedenie HCP v roku ukončenia kurzu  
 
Hráč absolvuje v rámci kurzu kompletný tréningový proces pre oprávnenie na hru na ihrisku a má k 
dispozícií rok od začiatku kurzu ihrisko a tréningové plochy zdarma. Po skončení kurzu absolvent môže 
hrať na ktoromkoľvek golfovom ihrisku. Ročný termín začína dňom , prvého tréningu. 
 

Akciová cena:  550,- €      bežná cena 730,- € 
 
Cena daného balíka v roku 2022 bude 730,- €, inak cena vyskladaná z komponentov by bola: 
500,- jednorázový vstupný poplatok do klubu 
420,- členské s vedením HCP 
250 ,- kurz golfu 
40,- tréningové loptičky  
40,- požičovné palíc 
60,- skúška na HCP 54 
100,- fee na ihrisku počas kurzu 
1410,- EUR komplet 
 

HRACIA KARTA na Ihrisko Green Meadows 2022 
„Karta“ umožňuje neobmedzenú hru na 9-jamkovom ihrisku GREEEN MEADOWS v Ivanke pri Nitre 

v hlavnej sezóne 2022 t.j. od 1.4.2022 do 31.10.2022 
 

Akciová cena:  390,- €       bežná cena 450,- € 
 


