
CENNÍK SLUŽIEB
pre sezónu 2021

GREEN FEE PO-ŠT PI-NE (Sviatky)

9 jamiek € 15 € 18

18 jamiek (celodenný neobmedzený vstup) € 25 € 30

Turnajové GREEN FEE 9-jamiek € 15

Turnajové GREEN FEE 18-jamiek € 25

Zľavy z GREEN FEE 
Partnerské ihriská - zľava z riedneho GREEN FEE -20%
PIEŠŤANY, SEBEDRAŽIE, AGAMA, AIRPORT, RED OAK  (9/18 jamiek) 12/20 EUR 14/24 EUR
Junior do 18 rokov -50%

Senior nad 60 rokov -20%

Skupinové fee, bez rozdielu dní. Iné zľavy sa neuplatňujú.
18 jamiek 9 jamiek

Všetky dni -  2-flajt € 40 € 25
Všetky dni -  3-flajt € 60 € 40
Všetky dni -  4-flajt € 80 € 50

Ostatné služby a možnosti

Vstup na tréningové plochy € 2

Vstup na tréningové plochy pri použití dvoch a viac žetónov (alebo 2,-EUR mincí) -

Žetón na loptičky (32-34 loptičiek) € 2

GO TO GOLF (Štart karta) - umožnenie hry na verejných ihriskách € 70

3 hod. lekcie, neobmedzená hra na ihrisku,loptičky a palice ,vysvetlenie základných pravidiel, 
základnej techniky, hra na ihrisku po absolvovaní úvodu je možné hrať na Našom ihrisku  z 
"akademických odpalísk". Kurzy sa vykonávajú skupinovo 2-4 hráči

€ 550
IHRISKO NA ROK a k tomu oprávnenie na hru
 Zahŕňa palice,ihrisko,tréningové plochy, kurz technik golfu (železá), skúška, vedenie HCP v 
roku ukončenie 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. 

GREEN MEADOWS -  požičovňa 
Pater, S/P, a jedno železo € 3
Pater, S/P, a 3 železá € 5
Ručný vozík € 5

GOLFOVÝ KLUB MEANDER - členstvo 2020
Vstupné-jednorázové Ročné 

Individuálne klubové členstvo 500 EUR € 420
Individuálne Juniorské klubové členstvo (do 18 rokov) 120 EUR € 100
Rodinné členstvo:  (cena za dospelú osobu) 500 EUR € 390
Rodinné členstvo:  (cena za Juniora do 18 rokov) 120 EUR € 90
Seniorské členstvo * 200 EUR € 250
Nedomovské členstvo - bez vedenia HCP € 390
Registračné členstvo - vedenie HCP, voľný vstup na tréningové plochy, extra fee na 
turnajoch € 70

* Jeden člen rodiny musí byť riadny individuálny člen GK Meander , alebo bol riadnym členom 
GKM 5 rokov, cena vrátane vedenia HCP

GREEN MEADOWS - teambuildng trvanie 3-5 hodín
Areál ponúka možnosti teambuilding-ov v rôznom trvaní,rozsahu a keteringu cena na osobu
zoznámenie s golfom,tréning, hra na akadémii (loptičky,palice,tréner) 5-10 osôb € 25
zoznámenie s golfom,tréning, hra na akadémii (loptičky,palice,tréner) 10-25 osôb € 23

Podľa požiadavky je možné individuálne dohodnúť napr. firemné členstvá

Výhody člena GK Menader podľa bodu 1.1 Všeobecných 
podmienok členstva v GK Meander:
 - detaily a konkrétne výhody nájdete Vo všeobecných podmienkach členstva v GK 
Meander

 - Vedenie HCP na serveri SKGA
 - Voľný vstup na tréningové plochy
 - Bezplatné požičanie palíc putter a železá
 - Neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku 
 - 0,- EUR fee na turnajoch usporadúvaných GK Meander
 - Návšteva areálu mimo otváracích hodín a po ukončení sezóny pri dodržaní podmienok 
prevádzkovateľa
 - 1 x narodeninové Extra fee 18-jamiek zdarma – pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK 
MEANDER
 - 5 x zvýhodnené Extra fee 18-jamiek za 10,-EUR - pre inú, pozvanú osobu - nečlena 
GK MEANDER
 - Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách
 - 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM


