INFORMACE
k turnaji GOLF LIONS MASTERS 2022
LC Plzeň Ladies, z.s pořádá

v neděli 5.6.2022 v Resortu Darovanský dvůr
4. ročník dobročinného golfového turnaje GLM 2022
Záštitu převzal JUDr. Vojtěch TRAPL, Past District Governor LCI D 122 ČR a SR 1992-1993

Výtěžek je věnován
dennímu stacionáři KORÁLEK na revitalizaci zahrady autistů a osob s postižením
a LVÍMU OČKU, které testuje zdarma zrak dětí v mateřských školách Plzně a Rokycanska.

Systém hry
Formát turnaje
:
18 jamek stableford s úpravou HCP
Kategorie turnaje : Společná HCP

Vložené soutěže, jejichž
vítězové obdrží zajímavé
ceny
Společná HCP -0-18,
HCP 18,1-36,
HCP 37-54

Program turnaje
Hole in One
08.00 - snídaně, registrace hráčů
09.15 - slavnostní zahájení
09.45 - rozchod na jamky
10.00 - canon start výstřelem
15.00 - oběd
16.00 - vyhlášení výsledků, předání cen

Nearest to the pin – společný,
jamka č. 8 Panorama
Longest drive muži a ženy zvlášť jamka č. 9 Jezírka
Nejúspěšnější lion nebo lionka
Nejúspěšnější mladý hráč

Přihlášku zašlete nejpozději do 25.5.2022
- prostřednictvím webu klubu www.lionsclub-plzenladies.cz
- na e-mailovou adresu golf.lions@seznam.cz

Dobročinné startovné 1500 Kč (pro studenty 1000 Kč)
Startovné zahrnuje dobročinný příspěvek hráče a občerstvení - snídaně, svačina a oběd.
K dispozici jsou golfová autíčka buggy v ceně 800 Kč, zájem uveďte v přihlášce
Peníze zašlete na účet klubu č. 284176795/0300 nebo předáte při registraci,
VS je registr.č.klubu, v textu uvést GLM+ jméno hráče.

Co Vás bude ještě zajímat?
Účastníci doprovázející hráče a přátelé golfu mohou v pohodovém odpoledni
•
•
•
•
•
•
•

seznámit se s činností Diakonie západ
využívat průběžně služeb výborné restaurace
navštívit Antické lázně - luxusní wellness (550 Kč na 2 hodiny) a masáže
zahrát si bowling,
projít se k vodopádu Dírka a k přívozu
poslechnout si příjemnou hudbu a program DUO DUBNIČKA-LAHODA
ubytování (se snídaní) v Resortu Darovanský dvůr si hradí účastník sám, požadavek
uvést v přihlášce

Další příspěvky na charitativní účely lze hradit v hotovosti při registraci nebo poslat na účet
klubu č. 284176795/0300.
Rádi zajistíme reklamu pro Vaši firmu, a to formou Smlouvy o reklamě nebo daru.
Těšíme se na Vás, objednali jsme krásné počasí (datum je ještě před Medardem), seznámíte
se s dalšími golfisty a milými lidmi. Na Darové je vždy dobře!
Prezidentka MUDr. Eva Dortová a členky LC Plzeň Ladies

Garanti turnaje : Ing. Jana Flanderová – mob. 603 112 273, e-mail golf.lions@seznam.cz
MUDr. Helena Bastlová – mob. 605 105 086, e-mail golf.lions@seznam.cz

Web klubu - www.lionsclub-plzenladies.cz, web distriktu - www.lci-d122.org,
Facebook LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
V Plzni 15.4.2022

