Vážení rodiče,
podzimní kurzy běží, ale zima se bohužel nezadržitelně
blíží. I pro letošní zimní období, které trvá dlouhých
5 měsíců, jsme pro děti připravili možnost
tréninků v indoorech, aby na jaře
nezačínaly od nuly.

DĚTSKÉ ZIMNÍ GOLFOVÉ
TRÉNINKY 2017/2018
Všechny děti projdou videoanalýzou švihu. Na jejím základu budou na svém švihu pracovat.
Přes zimu se budou také zaměřovat na zlepšení krátké hry, především chip, pitch, putt a techniku bunkeru.
Tréninky opět povedou naši nejlepší golfoví profesionálové Jan Juhaniak, Jiří Moučka a jejich asistenti.
Rodiče mohou při čekání využít např. golfové simulátory nebo el.driving range, samozřejmě je zde možnost připojení na internet.

DÉLKA KURZU:

6. 11. 2017 – 25. 3. 2018

CELKEM 16 TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK.
Omluvené lekce je možné si po domluvě nahradit.

dobrou náladu, sportovní obuv (tenisky), golfové oblečení,
vlastní golfové hole, vodu (možnost individuálně domluvit
uložení holí).

V ceně kurzu:
• 1x týdně 55 minut golfového tréninku s trenérem
• v
 stup do areálu a tréninkové míče, možnost pronájmu klecí na úschovu holí
(platí se zvlášť)
• maximálně 5-6 dětí v tréninkové skupině
• možnost náhrad omluvených lekcí
• 5
 0% sleva startovné na MIKULÁŠSKÉM TURNAJI (v GC Dejvice)
• 5
 0% sleva startovné na ZÁVĚREČNÉM TURNAJI (v GC Dejvice)

GOLF CLUBU DEJVICE

ERPET GOLF CENTRUM

START • SPORT • TOUR

START • SPORT

člen GCP se prokazuje zelenou federační kartou s člénským
číslem 009-... Jednotlivé kurzy budou otevřeny jen při
naplnění minimálního počtu 3 dětí/kurz.
Co s sebou:

www.golfdejvice.cz

www.erpetgolfcentrum.cz

Cena: 6.900,- Kč / člen GCP 6.600,-

Cena: 7.800,- Kč / člen GCP 7.500,-

Podbabská 81/17, Praha 6, (tram 5,8, bus 107, 116, 147, 160).

Tyto tréninky jsou určeny pouze pro děti do 12ti let!
Strakonická ulice (stanice metra B - Smíchovské nádraží, tram 6, 12, 14, 20).

PRO DEJVICE JSOU PŘEDBĚŽNĚ TYTO DNY A ČASY

TRÉNINKOVÉ SKUPINKY PO MAXIMÁLNĚ 4 DĚTECH / TRENÉR
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S pozdravem a přáním pěkného dne

KATEŘINA HORÁKOVÁ TRÉNINKOVÉ CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Golf club Praha • Goldscheiderova, 150 00 Praha 5 • tel. 702 088 313

Přihlášky zasílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do středy 27. 9. 2017. O zařazení rozhoduje datum zaslání přihlášky!
Přihlášky (viz. příloha) zasílejte prosím na e-mail: tcm@gcp.cz, info: Kateřina HORÁKOVÁ: 702 088 313

www.gcp.cz

