
Věk 5 - 8 let 
7 lekcí (55 min) - 1x týdně
Max 5 dětí ve skupině

Cíl: naučit nebo prohloubit základy golfu, 
seznámit nebo rozšířit znalosti dětí  
z golfových pravidel a golfové etiky  
a chováním na hřišti, připravovat děti ke 
složení „zkoušky golfové způsobilosti“

Balíček obsahuje:
•   Možnost výhodného zapůjčení dětských 

golfových setů na celé období PODZIM 
nebo PODZIM/ZIMA (500,-/1000,-)

•   Zvýhodněná cena pro tréninkovou hru  
s trenérem na hřišti (60minut na hřišti  
s trenérem pouze za 400,-Kč)

•   Zvýhodněná cena pro trénink 2x týdně 
= DOUBLE (vhodné pro rychlejší 
zlepšovaní herní dovednosti dětí)

•   Neomezený počet balonů během 
tréninku

•   250 míčů na driving range pro vlastní 
individuální trénink (časově omezeno  
po dobu trvání kurzu)

•   Možnost 100% náhrady řádně 
omluvených lekcí po dobu konání kurzu

•   Bezplatného zapůjčení holí v průběhu 
lekce

•   Tréninkové pomůcky
•   1 volné green fee na hřiště Motol –  

u členů GCP možnost využití pro hosta
•   Zvýhodněnou cenu za „zkoušku golfové 

způsobilosti“
•   Startovné a green fee na turnajích 

„Dětské TOUR GCP“ -50%
•   VĚRNOSTNÍ SLEVA 10% - platí pro 

účastníky bloku JARO 2017 *)
•   SOUROZENECKÁ SLEVA 10% - platí  

v případě, že jsou přihlášeni sourozenci*

START (1x týdně, celkem 7 lekcí)
ČLEN GCP = 2800,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 2500,-
NEČLEN GCP = 3200,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 2900,-
* slevy se nesčítají

START DOUBLE (2x týdně, celkem 14 lekcí)
ČLEN GCP = 4600,- (konečná cena) 
NEČLEN GCP = 5100,- (konečná cena)

Věk 9-12 let
Rozdělení skupin dle věku
7 lekcí (55 min) - 1x týdně
Max 6 dětí ve skupině

Cíl: naučit nebo prohloubit znalosti 
golfové hry, základy course 
managementu, zaměření a prohloubení 
jednotlivých částí golfové hry (dlouhá 
hra, krátká hra, patování, specifické herní 
situace), získání vztahu ke sportovnímu 
golfu, podpora účastí na sportovních 
turnajích, prohloubení dalších znalostí  
v oblasti golfu (úměrně věku) – pravidla, 
etika, fyzická příprava a další

Balíček obsahuje:
•   Možnost výhodného zapůjčení dětských 

golfových setů na celé období PODZIM 
nebo PODZIM/ZIMA (500,-/1000,-)

•   Zvýhodněná cena pro tréninkovou hru  
s trenérem na hřišti (60minut na hřišti  
s trenérem pouze za 400,-Kč)

•   Zvýhodněná cena pro trénink 2x týdně 
= DOUBLE (vhodné pro rychlejší 
zlepšovaní herní dovednosti dětí)

•   Neomezený počet balonů během 
tréninku

•   500 míčů na driving range pro vlastní 
individuální trénink (časově omezeno  
po dobu trvání kurzu)

•   Možnost 100% náhrady omluvených  
lekcí po dobu trvání kurzu

•   Bezplatného zapůjčení holí v průběhu 
lekce

•   Tréninkové pomůcky
•   1 volné green fee na hřiště Motol –  

u členů GCP možnost využití pro hosta
•   Zvýhodněnou cenu za „zkoušku golfové 

způsobilosti“ (pro začátečníky)
•   Tréninkový deník (pro nové členy)
•   Startovné a green fee na turnajích 

„Dětské TOUR GCP“ -50%
•   VĚRNOSTNÍ SLEVA 10% - platí pro 

účastníky bloku JARO 2017 *)
•   SOUROZENECKÁ SLEVA 10% - platí  

v případě, že jsou přihlášeni sourozenci*

SPORT (1x týdně, celkem 7 lekcí)
ČLEN GCP = 3000,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 2700,-
NEČLEN GCP = 3300,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 2950,-
* slevy se nesčítají

SPORT DOUBLE (2x týdně, celkem 14 lekcí)
ČLEN GCP = 4900,- (konečná cena) 
NEČLEN GCP = 5400,- (konečná cena)

Věk 13 -18 let
7 lekcí (55 min) - 1x týdně
Max 6 dětí ve skupině

Cíl: podpora sportovního golfu, 
rozšiřování teoretických a praktických 
znalostí v rámci golfu, zaměření na hráče 
kteří se chtějí stát výkonnostními golfisty

Balíček obsahuje:
•   Zvýhodněná cena pro tréninkovou hru  

s trenérem na hřišti (60minut na hřišti  
s trenérem pouze za 400,-Kč)

•   Zvýhodněná cena pro trénink 2x týdně  
= DOUBLE

•   Neomezený počet balonů během 
tréninku

•   1000 míčů na driving range pro vlastní 
individuální trénink (časově omezeno  
po dobu trvání kurzu)

•   Možnost 100% náhrady řádně 
omluvených lekcí

•   Tréninkové pomůcky
•   1 volné green fee na hřiště Motol –  

u členů GCP možnost využití pro hosta
•   Tréninkový deník (pro nové členy)
•   Startovné a green fee na turnajích 

„Dětské TOUR GCP“ -50%
•   VĚRNOSTNÍ SLEVA 10% - platí pro 

účastníky bloku JARO 2017 *)
•   SOUROZENECKÁ SLEVA 10% - platí  

v případě, že jsou přihlášeni sourozenci*

TOUR (1x týdně, celkem 8 lekcí)
ČLEN GCP = 3200,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 2850,-
NEČLEN GCP = 3450,- VĚRNOSTNÍ nebo 
SOUROZENECKÁ SLEVA 10% = 3150,-
* slevy se nesčítají

TOUR DOUBLE (2x týdně, celkem 14 lekcí)
ČLEN GCP = 5300,- (konečná cena) 
NEČLEN GCP = 5800,- (konečná cena)

START SPORT TOUR

pondělí úterý středa čtvtek pátek

START 14–15   15–16   16–17 15–16   16–17 14–15   15–16 14–15   15–16 14–15   15–16

SPORT 16–17 16–17   17–18 16–17 16–17   17–18 14–15   15–16

TOUR 16–17   17–18 16–17 16–17   17–18 15–16   16–17

TRÉNINKOVÉ CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE GOLF CLUBU PRAHA

2017  PODZIMNÍ BLOK  /  11. 9. – 27. 10.  /  Celkem 7 týdnů 

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH LEKCÍ:

Všechny ceny jsou v Kč.

V případě pochybností  
o zařazení Vašeho dítěte,  
konzultujte prosím přímo  
s koodinátorkou tréninků:

Kateřina Horáková 
mobil:  702 088 313

email:  tcm@gcp.cz
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 6. 9. 2017

do zprávy pro příjemce uveďte  
jméno a příjmení dítěte

V přihlášce prosím, uveďte VŠECHNY DNY a ČASY, které Vám vyhovují, potom můžeme Vašeho golfistu lépe zařadit do odpovídající 
výkonnostní skupinky. NA PODZIMNÍ KURZY BUDOU NAVAZOVAT ZIMNÍ – HALOVÉ TRÉNINKY V HALE ERPET GC A DEJVICE GC.


