
 
 

AKADEMIA GOLFA  
(wariant podstawowy – nauka dla początkujących golfistów ) 

 

Program spotkania i przykładowy harmonogram 
( godziny przedpołudniowe lub popołudniowe do ustalenia ) 

Część I 
10:00 - 10:30 - przyjazd Gości 
10:30 - 10:50 - Powitanie 
Zbiórka Gości na dołku nr.19 (  jest to dla golfistów najważniejszy dołek  na polu 
golfowym - potoczna nazwa 19 dołek to nic innego jak Bar  w budynku klubowym ) 
Krótkie teoretyczne wprowadzenie w tajniki gry w golfa - historia, etykieta, zasady gry w 
golfa 
 
10:50 - 11:20  Spacer po polu golfowym - Zapoznanie z terenem pola oraz kibicowanie 
golfistom grającym akurat na polu - Jeśli nie będzie akurat żadnych golfistów , wówczas 
my jako obsługa - trenerzy zainicjujemy grę i pokażemy jak wygląda gra na polu 
golfowym,  
  
11:30 - 13:00 – AKADEMIA GOLFA - nauka gry w golfa ( technika długich i krótkich 
uderzeń , puttowanie - dobijanie piłki do dołka ) 
    
Miejsce : Strzelnica golfowej oraz Putting Green (AKADEMIA GOLFA ) ; 
Podział uczestników na 2 grupy - wymiana grup po 35-40 minutach 
 
Część II 
 13:00 - 13:45 Zbiórka uczestników z grup na najładniejszym Greenie na Polu Golfowym i 
rozegranie turnieju – Pierwszy MINI Turniej GOLFA o Puchar firmy Państwa klienta 
14:00 Odczytanie wyników turnieju i wręczenie nagród w Budynku Klubowym - 
Podsumowanie Akademii - Wyróżnienia i  Podziękowania  
 
 Część III (opcjonalnie za dodatkową opłatą)  

 14:00 -15:00 Obiad  w Budynku Klubowym i rozmowy kuluarowe  golfowe i nie tylko. 
15:00 Odjazd Grupy.  
 
Koszt organizacji w/w spotkania (część I i II) w zależności od liczności grupy :  

 do 10 osób wynosi : 130 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.  



 
Cena obejmuje: obsługę trenerską (2 - 4 osoby w zależności od liczebności grupy), osprzęt 
golfowy oraz organizację i oprawę mini- turnieju na putting Greenie. Nagrody w mini-
turniejach są dodatkowo płatne.  
 
W przypadku zajęć odbywających się w dni świąteczne i weekendy cena jest powiększona 
o 10% za serwis trenerski.  
 
Dodatkowo należy doliczyć koszt 400 PLN+ 23% VAT  jako opłatę jednorazowa za korzystanie z 
infrastruktury golfowej ( Driving Range oraz Putting Green – ok. 3 h)- obiekt zamknięty dla grupy 
niezależnie od dnia tygodnia. 

 
Proponowany program może być przekonstruowany jeszcze o element  np. posiłek /obiad 
(część III –dodatkowo płatne ) po zakończonym  mini-turnieju , a następnie dokonujemy 
wręczenie nagród na 19tym dołku. W przypadku jeśli Akademia Golfa w tej wersji 
odbywać się będzie popołudniu, możemy rozpocząć zajęcia od wspólnego obiadu, a 
następnie przechodzimy do części rekreacyjnej .   
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