S ANGLIČTINOU

18. – 22. 7. 25. – 29. 7.

Třídenní kemp

S ANGLIČTINOU

1. – 5. 8.

8. – 12. 8.

15. – 19. 8.

29. – 31. 8.

2022 PŘÍMĚSTSKÉ
GOLFOVÉ TÁBORY
Tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
Potvrzení a bližší informace obdržíte ihned po uzávěrce přihlášek.

Goldscheiderova 401/2,
150 00 Praha

Denní golfový program:
rozcvička se zaměřením
na golf • trénink krátká hra
(putt, bunker, chip, pitch)
• svačina • trénink železa •
trénink dřeva a driver • oběd
• nácvik herních situací, pravidla • svačina • hra na hřišti
(každý den 9 jamek) •

nástup každý den 8:30–9:00
ukončení každý den 17:00–17:30

pátek: závěrečný turnaj
na úpravu handikepu

A.D. 1926
Místo konání:
GOLF CLUB PRAHA - MOTOL

Pro koho jsou určeny:
Pro všechny golfisty a golfistky
i ty začínající (možnost získání
oprávnění pro hru na hřišti),
v ceně tábora můžeme negolfistům zapůjčit golfové hole zdarma.
Věk: 5–18 let

Pro děti bude
denně zajištěno:
dopolední svačina • oběd
• odpolední svačina •
pitný režim

Cena zahrnuje:
celodenní program s úzkým zaměřením
na golf • vstup na hřiště • neomezené
míče na cvičné louce po dobu tréninku
svačiny, obědy a nápoje • celodenní dohled golfového profesionála • zapůjčení
golfových holí • možnost získat oprávnění pro hru – hcp 54 • KEMPY
S VÝUKOU ANGLIČTINY: pro děti
8-14let: 1 hodina dopoledne, výuka je
vedena hravou formou, různá témata
ve spojení s golfem • pro děti 15+:
1 hodina dopoledne anglická
konverzace na moderní témata
spojená s golfem a pravidly
Cena pro členy Tréninkového
centra mládeže GCP (JARO 2022)
a členy GCP: 5.800Cena ostatní: 6.200,Cena pro třídenní kemp: 3.600,Cena pro kemp s výukou AJ: 6.300,-

Kateřina
Horáková
vedoucí
TCM GCP

www.gcp.cz
Přihlášky: U
 veďte, prosím: TURNUS, věk, golf. zkušenosti/handicap, kontaktní osobu‚ zasílejte na e-mail:
tcm@gcp.cz / tel.: 702 088 313 / KATEŘINA HORÁKOVÁ
Uzávěrka přihlášek je do 12. 6. 2022 • Při naplnění kapacity rozhoduje datum zaslání přihlášky!

