DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ

PŘIVEZTE SVÉ DĚTI O PRÁZDNINÁCH NA GOLF
Vážení rodiče,
pro letošní rok jsme pro Vaše ratolesti připravili dětský příměstský tábor v golfovém prostředí
Aquagolfu Hradec Králové a Fomei Hradec Králové, který je určen pro děti ve věku 6-15 let. Termíny
tábora jsou 23.-27.7. a 30.7.-3.8. 2012. Jedná se o zajištění programu od 8.00 do 16.00. Do
denního programu tábora jsme mimo výuky golfu zařadili i jiné sportovní, výtvarné a další aktivity,
které děti zajisté ocení. Připravena bude celodenní zábava spojená s rozvojem kolektivního a především sportovního ducha. Můžete se v těchto dnech naplno věnovat svojí práci a nemusíte mít
strach o své děti, které se tak nebudou toulat po ulicích či sedět celý den u počítače nebo televize.
Plánované aktivity
- míčové hry, např. fotbal, vybíjená, volejbal
- golfové lekce dopolední a odpolední výuka golfu
- výuka teorie a pravidel golfu a golfové etiky

Cena tábora pro členy
Golf Clubu Hradec Králové

3.050 Kč

V ceně tábora jsou zahrnuty
- golfové lekce, dopolední a odpolední výuka golfu s trenéry
- cvičné míče po celý týden
- vstupy tréninkové plochy Aquagolf a Fomei po celý týden

- strava (oběd, odpolední svačina, pitný režim)

Cena tábora pro ostatní

3.450 Kč

- turnaj v Adventure golfu

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@gchk.cz, nebo zašlete poštou na adresu Golf Club Hradec
Králové, Rybova 1908/31, 500 09 Hradec Králové 9, nebo osobně předejte na Aquagolfu HK při
tréninku dětí ve středu nebo čtvrtek 16-18 hodin Ing. Petru Drbalovi nebo Ing. Bohumíru Šafaříkovi.
Přihláška je závazná v okamžiku úhrady tábora. Uzávěrka přihlášek a termín pro úhradu tábora je
1 měsíc před zahájením každého tábora. Neváhejte, kapacita příměstského tábora je omezena!
Platby (100%) zasílejte prosím na účet GCHK 679090267/0100, variabilní symbol rodné číslo dítěte.
Do poznámky pro příjemce uvádějte prosím jméno dítěte. Platbu za sourozence je možné provést
společně jedním převodním příkazem.
Přihlášku můžete také odevzdat osobně na výše uvedené adrese, kde je současně možné uhradit
tábor v hotovosti.
Kontakt: Bohumír Šafařík, tel. 603 48 49 52, e-mail: safarikB@seznam.cz, web: www.gchk.cz

