
SME SÚČASŤOU



Obľúbená  Golf Channel Private tour mieri na Slovensko. 

V roku 2023 zavíta na slovenské a české ihriská prvýkrát 

séria golfových turnajov pod hlavičkou populárneho 

televízneho kanálu.

Private Tour je určená pre zástupcov významných 

slovenských a medzinárodných spoločností, ktorí si chcú 

vychutnať atmosféru exkluzívneho turnaja, zahrať si 

na špičkových ihriskách a zároveň rozšíriť svoje obchodné 

kontakty. V záujme zabezpečenia príjemnej atmosféry sú 

turnaje obmedzené na 12 flightov, t. j. 48 hráčov/turnaj.



18. 5. 2023 Sedin Golf Resort

21. 6. 2023 Black Stork Golf Resort 
 (večerné grilovanie + ubytovanie v cene, 

 zabezpečené 2 izby/flight)

22. 6. 2023 Black Stork Golf Resort 

13. 7. 2023 Gray Bear Tále

17. 8. 2023 Golf & Ski Resort Ostravice

14. 9. 2023 Penati Golf Resort (Legend course)

PRIVATE
TOUR



Víťaz tour získa unikátnu 

a nazabudnuteľnú plavbu luxusnou 

výletnou loďou s golfom Cruise&Golf 

pre 2 osoby od inzertného portálu 

www.GolfProperty.eu



PARTNERSTVO

• 4 hracie miesta / flight, možnosť pozvať svojich obchodných partnerov na jednotlivé 
turnaje (fotostena)

• umiestnenie loga partnera na propagačných materiáloch tour spolu s ostatnými 
partnermi

• umiestnenie prezentačných materiálov pre všetkých účastníkov v klubovni v deň 
turnaja

• občerstvenie počas turnaja: raňajky formou bufetu, ovocie v taške, občerstvenie 
na jamke, bufet po turnaji, alkoholické/nealkoholické nápoje počas celého dňa 

• sklenené trofeje, krásne ceny pre víťazov a žrebovanie ďalších cien pre všetkých 
účastníkov každého turnaja

• fotodokumentácia z každého turnaja 

• príležitosť na významné partnerstvo a budovanie značky vybraného turnaja

•  možnosť hlavného partnerstva a brandingu vybratého turnaja

5 500 €
(1 flight/ 6 turnajov)

PRIVATE
TOUR



PRAVIDLÁ TURNAJA:

Názov tour: Golf Channel Private Tour 2023

Herný systém: Hrá sa 1x18 jamiek, stableford, na úpravu HCP

Spôsob štartu: Postupný štart z jamky č. 1 

Odpaliská: Muži – žlté, Ženy – červené

HCP kategória: 3 HCP kategórie spoločné pre mužov a ženy, rovnomerne 
rozdelené podľa počtu a HCP hráčov

Vložené 
súťaže:

Longest Drive – muži a ženy oddelene
Nearest to the Pin – spoločná

Catering: Raňajky formou bufetu, ovocie v bagu, občerstvenie 
na jamke, bufet po turnaji, alkoholické/nealkoholické nápoje 
počas celého dňa.

Štartovacia  
listina: 

Jeden deň pred turnajom e-mail hráčovi alebo kontaktnej 
osobe alebo na adrese www.skga.sk.

Ostatné: Prístroje na meranie vzdialenosti sú povolené. Buggy len 
zo zdravotných dôvodov, ak organizátor neurčí inak.



+421 903 111 446
zacharova@golfproperty.eu

+421 910 363 404
zachar@golfproperty.eu

Kontakt a kontaktné osoby:

DITY s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava

Andrea Zacharová Ján Zachar

SME SÚČASŤOU



Vyhrajte si 

svojho
páva


