
Wszystkie przychody z Turnieju i imprez zostaną 
przeznaczone na zakup wyposażenia gabinetu w ośrodku 
adopcyjnym Fundacji Mam Dom do badań i terapii dzieci 
wychowywanych w trudnych warunkach lub dzieci z rodzin 
patologicznych.

Opłaty za uczestnictwo w naszej charytatywnej imprezie, 
pikniku i wszelkich golfowych atrakcjach wynoszą:              
80 PLN dla uczestników Akademii Golfa i Turnieju na małym 
polu oraz 250 PLN dla graczy na dużym polu.

Dla uczestników turnieju Hotel RADISSON BLU proponuje 
zakwaterowanie na preferencyjnych warunkach.

Aby ułatwić  nam organizację całej imprezy, a Państwu 
umilić spędzenie tej wyjątkowej niedzieli prosimy o 
możliwe jak najszybsze zgłoszenie swojej obecności  

 w recepcji POLA GOLFOWEGO BINOWO PARK 
 tel. +48 91 404 15 33, e-mail: info@binowopark.pl 
 lub w RC SZCZECIN INTERNATIONAL
 tel. +48 698 679 007, e-mail: michael@proffman.pl

Dla firm, które pragną wspomagać dzieci i jednocześnie 
uczestniczyć w zabawie, proponujemy PAKIETY 
SPONSORSKIE. 

ZŁOTY PAKIET SPONSORSKI w cenie 2000 PLN 
zawiera zaproszenia dla 8 osób (wraz z Turniejem Texas 
Scramble), wywieszenie bannera Sponsora oraz stoisko z 
marketingowymi materiałami Sponsora.

SREBRNY PAKIET SPONSORSKI w cenie 500 PL 
zawiera zaproszenia dla 2 osób (wraz z Turniejem Texas 
Scramble) oraz wywieszenie bannera Sponsora. 

Regulamin Turnieju
Pole 18-dołkowe – par 72 
Turniej zarezerwowany dla wszystkich  
zawodników posiadających oficjalny handicap.

Stroje RETRO nie są obowiązkowe, lecz mile 
widziane.  
Konkursy na najbardziej oryginalne przebrania 
wśród mężczyzn i kobiet.

Tees:  
Żółte - Meżczyźni i juniorzy > 14 lat
Czerwone - Kobiety i juniorzy < 14 lat

Stableford brutto i netto w 3 grupach hcp.

W turnieju obowiązują Reguly R&A GC 
of St. Andrews

Nagrody Główne Rotary Stableford  
Brutto i Netto za pierwsze trzy miejsca  
w każdej grupie hcp.
W przypadku remisu, rozstrzygnie „countback”.

Opłaty:  
członkowie BPGC - 80 PLN, pozostali 250 PLN.  

W opłatę wliczona jest runda treningowa w sobotę 
28.05.2016, jak również przyjęcie Rotary na 
zakończenie Turnieju, uczestnictwo w imprezach 
i konkursach towarzyszących, loterii, aukcji oraz 
degustacji win z winnicy Turnau.

Dziękujemy za współdziałanie w ramach idei pomocy dzieciom

Rotariańskie Turnieje Golfowe  
w ubiegłych latach

Dziękujemy za współdziałanie w ramach idei pomocy dzieciom Dziękujemy za współdziałanie w ramach idei pomocy dzieciom


