Cenník 2019
služieb v golfovom klube RED OAK

Green fee

PO – ŠT

PI – NE (sviatky)

9 jamiek

27,00 €

33,00 €

18 jamiek

49,00 €

59,00 €

Zľavy na Green fee a zvýhodnené ceny
Deti do 10 rokov

100 %

Junior 11 – 18 rokov

50 %

Junior 19 – 21 rokov alebo študent VŠ do 25 rokov

25 %

Senior nad 60 rokov

20 %

Pri posudzovaní veku hráča sa berie vek dosiahnutý v hracej sezóne kalendárneho roku.
Dieťa do 10 rokov môže hrať len v sprievode dospelej osoby s hracím HCP.

Celý flight 3 + 1 zdarma
Platí počas celého týždňa pri zaplatení 3x green fee v plnej cene na 18 jamiek
2x Green fee 18 jamiek + golfové autíčko pondelok – štvrtok

119,00 €

2x Green fee 18 jamiek + golfové autíčko piatok – nedeľa (sviatky)

139,00 €

10x Green fee pondelok – štvrtok

390,00 €

Platí ako členský voucher pre jedného hráča na 18 jamiek v sezóne 2019
10x Členský voucher na golfové autíčko

290 €

Doplnkové služby a požičovňa
Vstup na tréningové plochy

3,00 € (členovia a hráč so zakúpeným Green fee zdarma)

Vstup na tréningové plochy

zdarma junior do 21 rokov alebo študent VŠ do 25 rokov

Košík na driving ( 50 ks lôpt )

2,00 €

Golfová palica

2,00 €

Golfový set
Manuálny trolley

10,00 €
5,00 €

Golfové autíčko 9 jamiek

25,00 €

Golfové autíčko 18 jamiek

35,00 €
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Pražská 11, 949 01, Nitra
IČO
42372267
VÚB IBAN SK4702000000003471304151

E-mail
Tel
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info@redoakgolf.sk
+421 903 550 845
www.redoakgolf.sk

Členstvo – poplatky a benefity
Členstvo štartovacie
Hráči, ktorí absolvujú kurz zelenej karty v RED OAK v roku 2019 majú 50% zľavu na všetky ročné členské
poplatky.

Členstvo celoživotné (limitovaný počet 150 členstiev)
zápisné

členské (ročne)

Dospelý člen

2 650,00 €

750,00 €

Pridružené členstvo (manžel/ka)

zľava 30 %

750,00 €

Pridružené členstvo (dieťa neštudujúce nad 19 rokov)*

zľava 30 %

750,00 €

Senior (nad 60 rokov)

zľava 30 %

zľava 10 %

Junior 11 – 18 rokov

zľava 50 %

zľava 70 %

Junior 19 – 21 rokov alebo študent VŠ do 25 rokov

zľava 50 %

zľava 50 %

*Pridružené členstvo ( dieťa neštudujúce nad 19 rokov) platí pre jedno a viac detí
Pri posudzovaní prihlášky sa bude prihliadať na vek žiadateľa v prebiehajúcej sezóne.

Benefity

n

•

Neobmedzená hra na golfovom ihrisku

•

Bezplatný vstup na tréningové plochy

•

Zľava 20 % na golfové autíčko (dospelý) , manuálny trolley zdarma

•

Zľava 20 % pre hosťa v sprievode člena z ceny Green fee (nevzťahuje sa na turnaje)

•

Zľava 15 % na služby v golfovom rezorte v prípade organizácie športových podujatí ( min. 25 osôb)

•

Vedenie HCP

•

Skrinka v šatni a uterák počas hry zdarma

•

Možnosť zakúpenia skrinky na sezónu 30 €, miesto na bag a vozík v sklade 30 €, obe služby spolu 50 €

•

Skupinový tréning s klubovým trénerom zdarma (3 hod./sezóna)

Členstvo jednoročné
Dospelý ročný poplatok

950,00 €

Pridružené členstvo ( manžel/ka, )

zľava 10 %

Senior nad 60 rokov

zľava 10 %

Junior 11 – 18 rokov

zľava 70 %

Junior 19 – 21 rokov alebo študent VŠ do 25 rokov

zľava 50 %

Senior nad 60 rokov (green fee pondelok - štvrtok)

650,00 €
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AKCIA! Od 15. júna 2019 50% zľava na ročné členstvo

475 €

Benefity
•

Neobmedzená hra na golfovom ihrisku

•

Bezplatný vstup na tréningové plochy

•

Zľava 10 % na golfové autíčko (dospelý), manuálny trolley zdarma

•

Zľava 10 % pre hosťa v sprievode člena z ceny Green fee (nevzťahuje sa na turnaje)

•

Vedenie HCP

•

Skrinka v šatni a uterák počas hry zdarma

•

Možnosť zakúpenia skrinky na sezónu 30 €, miesto na bag a vozík v sklade 30 €, obe služby spolu 50 €

•

Skupinový tréning s klubovým trénerom zdarma (2 hod./sezóna)

Kolektívne členstvo – firemné (ročné)
1 neprenosné na meno firmy a osoby

1 200 € + DPH

1+1 neprenosné na meno firmy a osoby + prenosná na meno totožnej firmy (1 200 + 1 400)

2 600 € + DPH

2+1 detto (1 150 x 2 + 1 400)

3 700 € + DPH

3+1 detto (1 100 x 3 + 1 400)

4 700 € + DPH

Benefity
•

Neobmedzená hra na golfovom ihrisku

•

Bezplatný vstup na tréningové plochy

•

Zľava 10 % na golfové autíčko (dospelý), manuálny trolley zdarma

•

Zľava 10 % pre hosťa v sprievode člena z ceny green fee (nevzťahuje sa na turnaje)

•

Vedenie HCP

•

Skrinka v šatni a uterák počas hry zdarma

•

Možnosť zakúpenia skrinky na sezónu 30 €, miesto na bag a vozík v sklade 30 €, obe služby spolu 50 €

Hráč s prenosnou kartou môže hrať len v sprievode hráča s neprenosnou kartou a platí pre 1x denne green fee
18 jamiek.

Reciprocity týkajúce sa riadnych a ročných členov uvedených klubov
Golf Club Welten 25%, reciprocita je platná celý týždeň pondelok – nedeľa, sviatky
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Golfový klub Tále 30%, reciprocita je platná celý týždeň pondelok – nedeľa, sviatky
Golfový klub Meander 20%, reciprocita je platná len pondelok – štvrtok
Airport Golf Club 20%, reciprocita je platná pondelok – štvrtok
Golf Club Bojnice 20%, reciprocita je platná len pondelok – štvrtok

Členstvo jednoročné – udržiavacie
Dospelý

70,00 €

Deti a juniori do 19 rokov alebo študent VŠ do 25 rokov

45,00 €

Benefity
•

Bezplatný vstup na tréningové plochy

•

Zľava 10 % z ceny Green fee (vzťahuje sa aj na klubové turnaje)

•

Vedenie HCP

•

Skrinka v šatni a uterák počas hry zdarma
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