We wrześniu Togagolf - po raz 16.
Izba olsztyńska zaprasza na XVI TOGAGOLF 2015 - turniej odbędzie się 5-6 września na
polu golfowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach k. Olsztyna. Patronat nad
turniejem tradycyjnie objęli prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, adw. Stanisław
Estreich, przewodniczący Komisji Integracji NRA i adw. Andrzej Kozielski, dziekan ORA w
Olsztynie.
W programie turniej otwarty główny XVI TOGAGOLF 2015 w sobotę i turniej TOGAREWANŻ w
niedzielę. Także w niedzielę będzie dodatkowa klasyfikacja dla seniorek (+50) i seniorów (+55) w
rywalizacji o Puchar Prezesa PSGS. Klasyfikacja strokeplay brutto w sobotę i niedzielę będzie
uwzględniana w rankingu PZG.
Dla chętnych, którzy nie wezmą udziału w turnieju głównym zorganizowany zostanie turniej na
małym 6-dołkowym polu. Otwarta będzie też Akademia Golfa, w której chętni poznają zasady tej
najpopularniejszej na świecie dyscypliny i spróbują swoich sił. Będzie możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności na małym 6-dołkowym polu.
Wieczorem, 6 września uroczystość ogłoszenia wyników w nowym hotelu nad jez. Ukiel (jez. Krzywe)
w Olsztynie: Przystań Hotel&Spa ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn.
Zgłoszenia
na
załączonym
formularzu
do
turnieju
j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl do dnia 15.08.2015 r.

należy

przesyłać

na

adres:

Opłaty za udział:
- w turnieju głównym TOGAGOLF-sobota i TOGAREWANŻ – niedziela opłata za każdy dzień wynosi
160 zł (lunch w cenie; członków MG&CC obowiązują stawki klubowe)
- w nauce gry w golfa (Akademia Golfa) i za grę na małym polu (sobota), opłata wynosi 40 zł
- w uroczystej kolacji (Przystań HOTEL&SPA sobota) - wraz z osobami towarzyszącymi opłata wynosi
100 zł za każdą zgłoszoną osobę.
Opłaty te będą przyjmowane w biurze turnieju przy recepcji pola golfowego MG&CC w dniu 5
września 2015 r. od godz. 8.00.
Lista uczestników turnieju Toga Golf zostanie zamknięta w dniu 4 września 2015 r. o godz. 15.00 z
uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.30 w dniu 5
września 2015 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu turnieju.
Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do biura turnieju przy recepcji MG&CC celem
rejestracji i dokonania opłat turniejowych. Brak opłaty i rejestracji co najmniej na 45 min. przed
zaplanowanym startem może spowodować zmianę w rozstawieniu uczestnika. Te same zasady
obowiązują w turnieju w niedzielę.
Noclegi w hotelu Przystań Hotel&Spa tel.: 89 651 90 20, 89 651 90 21; Fax 896519023; e-mail:
rezerwacja@hotelprzystan.com w specjalnej cenie dla uczestników imprezy (pokój 2 osobowy 300 zł.;
pokój 1 osobowy 250 zł.) obowiązującej do dnia 5.08.2015 r. na hasło TOGAGOLF. Po tym terminie
nie gwarantujemy dostępności pokoi.
Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO
Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.togagolf.pl
Jerzy Dobrzański
organizator
tel: 895236116 lub tel.604273653;
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mail: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl
(zobacz formularz zgłoszeniowy)
(zobacz szczegółowy program)
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