Cenník 2020
ostatných služieb v golfovom klube RED OAK
prenájom na 1 h*
Priestor

s cateringom/bez

prenájom na 3 hodiny
s cateringom

bez cateringu

Golf Club salón

50/70

120

180

Klubovňa

80/120

190

290

Reštaurácia

120

280

Reštaurácia + vestibul

160

390

Reštaurácia + vestibul + terasa

190

490

€/ hod.

€/ 3 hod.

30

70

Doplnkové služby

Služba
Reklamný banner v Club House
Výstavná plocha v Club House 2 m/2

70

150

Výstavná plocha v exteriéri 10 m/2

120

290

Parkovisko
m/2
• 100
Neobmedzená
hra na golfovom ihrisku

60

140

y

• Bezplatný vstup na tréningové plochy
Ozvučenie + mikrofón
5
12
• Zľava
trolley, manuálny
trolley zdarma
Audio-video
TV 20 % na golfové autíčko (dospelý) a elektrický
10
25
Flipchart •

12 sa na turnaje)
Zľava 20 % pre hosťa v sprievode člena z ceny5 Green fee (nevzťahuje

LCD projektor
• Vedenie HCP

15

40

•

Skrinka v šatni a uterák počas hry zdarma

•

Možnosť zakúpenia skrinky na sezónu 30 €, skrinky na bag 30 €, sezóna 2017 zľava 50 %

• Skupinový tréning s klubovým trénerom zdarma (3hod./sezóna)
y sadzba prenájmu priestorov s cateringom a bez cateringu
* hodinová
prenájom nad 3 hodiny je spoplatnený základnou cenou na 3 hodiny + 50 % z hodinovej sadzby
• Neobmedzená hra na golfovom ihrisku
cena prenájmu nad 6 hodín je riešená dohodou.
• Bezplatný vstup na tréningové plochy
• Zľavabez
20DPH.
% na golfové autíčko (dospelý) a elektrický trolley, manuálny trolley zdarma
Ceny sú uvedené
•

Zľava 20 % 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 €, skrinky na bag 30 €, sezóna 2017 zľava 50 %

•

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