GOLFSKI DOGODKI ZA PODJETJA

»BRDO GOLF BREAK«

19 €/oseba

Nezahtevna rekreacija, kratek odmor, sprostitev in zabava med kongresnimi aktivnostmi.
Vsebinsko sklop sestavljajo naslednji segmenti:


Prevoz do golfskega vadišča.



Demonstracija golfskih udarcev na putting greenu (po želji tudi kratki ali dolgi udarci).



Skupinska vadba udarcev, tekmovanje - če želi organizator, nagrade …

Osebje:


PGA profesionalni učitelj golfa.



Organizator kongresnega dogodka.

Prostor: Vadišče za golf.
Oprema: Vadbene žogice, vadbene palice.
Transfer: Električna vozila.
Trajanje dogodka: 1 ura.
Število udeležencev na PGA profesionalnega učitelja: 8-12 oseb/1 PGA učitelj golfa, 13-24 oseb/2
PGA učitelja golfa, 25-36 oseb/3 PGA učitelji golfa
V ceno je vključeno: PGA profesionalni učitelj golfa, golfske palice, golfske vadbene žogice, uporaba
golfskega vadišča, prevoz.
V ceno ni vključeno: nagrade za zmagovalce golfskega tekmovanja.

GOLF BRDO
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 260 1000 E: golf@brdo.si W: www.brdo.si

»BRDO FUN GOLF«

28 €/oseba

Nezahtevna rekreacija, odmor, sprostitev in zabava med kongresnimi aktivnostmi.
Vsebinsko sklop sestavljajo naslednji segmenti:


Prevoz ali pešačenje do golfa.



Uvod v golf.



Demonstracija golfskih udarcev.



Skupinska vadba udarcev, družabno tekmovanje, nagrade …

Osebje:


PGA profesionalni učitelj golfa.



Organizatorj kongresnega ali drugega dogodka.

Prostor: Vadišče za golf - poligon za vadbo dolgih uadrcev, poligon za vadbo kratkih udarcev na zelenico in poligon za zaključevanje igre na zelenici oz. patanje.
Oprema: Vadbene žogice, vadbene palice.
Transfer: Električna vozila.

2 €/oseba/ena smer; 3 €/oseba/obe smeri

Trajanje dogodka: 2 uri.
Število udeležencev na PGA profesionalnega učitelja: 8-12 oseb/1 PGA učitelj golfa, 13-24 oseb/2
PGA učitelja golfa, 25-36 oseb/3 PGA učitelji golfa
V ceno je vključeno: PGA profesionalni učitelj golfa, golfske palice, golfske vadbene žogice, uporaba
golfskega vadišča.
V ceno ni vključeno: nagrade za zmagovalce golfskega tekmovanja, prevoz.

GOLF BRDO
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 260 1000 E: golf@brdo.si W: www.brdo.si

»GOLF BRDO TEAM BUILDING«

35 €/oseba

Nezahtevna rekreacija, sprostitev in zabava za podjetja, organizacije. Dober team je osnova za uspešno
poslovanje vsakega podjetja in lahko stori mnogo več kot vsak posameznik. Z odličnim sodelovanjem
med različnimi teami pa dosežemo vse svoje podjetniške cilje.
Vsebinsko sklop sestavljajo naslednji segmenti:


Prevoz ali pešačenje do golfa.



Uvod v golf.



Demonstracija golfskih udarcevna vadišču.



Skupinska vadba udarcev



Tekmovanje v bližanju k zastavici (nagrade).



Golfski turnir, na 3 ali več lukenj.



Razglasitev zmagovalcev tekmovanja v bližanju k zastavici in turnirja.



Gostinska in hotelska ponudba.

Osebje:


PGA profesionalni učitelj golfa.



Ostali izvajalci oz. organizatorji.

Prostor: Vadišče za golf - poligon za vadbo dolgih uadrcev, poligon za vadbo kratkih udarcev na zelenico in poligon za zaključevanje igre na zelenici oz. patanje, igrišče.
Oprema: Vadbene žogice (žetoni), vadbene palice.
Transfer: Električna vozila.
2 €/oseba/ena smer; 3 €/oseba/obe smeri
Trajanje golfskega dogodka: 3 ure.
Število udeležencev na PGA profesionalnega učitelja: 8-12 oseb/1 PGA učitelj golfa, 13-24 oseb/2
PGA učitelja golfa, 25-36 oseb/3 PGA učitelji golfa
V ceno je vključeno: PGA profesionalni učitelj golfa, golfske palice, golfske vadbene žogice, uporaba
golfskega vadišča oz. igrišča.
V ceno ni vključeno: nagrade za zmagovalce golfskega tekmovanaj, prevoz, dodatne vsebine po izbiri,
gostinske storitve.

GOLF BRDO
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 260 1000 E: golf@brdo.si W: www.brdo.si

»TURNIR GOLF BRDO, 9 ALI 18 LUKENJ«
Nezahtevna rekreacija, zabavni golfski turnir na 9 ali 18 lukenj.
9 lukenj – 700 €
18 lukenj – 900 €
Vsebinsko sklop sestavljajo naslednji segmenti:
predstavitev igrišča, razporeditev igralcev, razdelitev števnih kartic, start, organizacija in vodenje tekmovanja, izračun rezultatov.
Trajanje golfskega dogodka: 2 uri – 9 lukenj, 3,5 ur – 18 lukenj.
Največje število udeležencev: 36 oseb, start na strel.
V ceno je vključeno: Organizacija in vodenje tekmovanja, uporaba vadišča in igrišča, vadbene žogice.
V ceno ni vključeno: Golfske palice, golfske žogice za igro (po porabi ali izdelava golfskih žogic z logotipom podjetja), nagrade za zmagovalce, dodatne vsebine po izbiri, prevoz, gostinske in hotelske storitve.

GOLF BRDO
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 260 1000 E: golf@brdo.si W: www.brdo.si

»BRDO GOLF HOLE-IN-ONE, Z ENIM UDARCEM V LUKNJO«

600 €

»Brdo golf hole-in-one, z enim udarcem v luknjo«, je zabavno golfsko tekmovanje, nezahtevna rekreacija
za vsakogar, tudi za negolfiste. Udeleženec mora z enim udarcem zadeti v izbrano golfsko luknjo. Tekmovanje ima lahko tudi dobrodelno noto - udeleženci prispevajo dogovorjeno ceno za 1 ali več žogic in
poskušajo srečo. Zbrani znesek se nameni v dobrodelne namene … . Ob zadetku obljubljena nagrada
postane last zmagovalca. Tekmovanje se konča, ko prvi udeleženec z enim udarcem zadene v luknjo.
Dogodek je lahko organiziran samostojno ali kot del ostalih aktivnosti (prezentacija avtomobilov, kongresni dogodek, golfski turnir …).
Vsebina (neturnirski dogodek):


predstavitev dogodka,



predstavitev pravilnika »Brdo hole-in-one«,



predstavitev golfskega udarca, demonstracija golfskega udarca,



golfski udarec, udeleženec lahko udari/kupi več golfskih žogic.

V ceno je vključeno: Organizacija in vodenje tekmovanja, golfske palice, uporaba igrišča.
V ceno ni vključeno: Golfske žogice za igro (po porabi ali izdelava golfskih žogic z logotipom podjetja),
nagrade za zmagovalce, dodatne vsebine po izbiri, prevoz, gostinske in hotelske storitve …
Trajanje dogodka: 3 ure.
Število udeležencev: Neomejeno, v okviru časovne omejitve oz. po dogovoru.

GOLF BRDO
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 260 1000 E: golf@brdo.si W: www.brdo.si

