XVI Mistrzostwa Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie

Čeladná 2018

INFORMATOR

HARMONOGRAM
Piątek, 7 września


Przyjazd na miejsce – prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie przyjazdu w recepcji pola golfowego



Runda treningowa (każdy we własnym zakresie)



Posiłki też we własnym zakresie – spotykamy się spontanicznie

Sobota, 8 września


Śniadanie w hotelu



9:30 – oficjalne otwarcie Mistrzostw i odprawa na wewnętrznym dziedzińcu domku klubowego
(w pobliżu grilla) – obecność obowiązkowa dla wszystkich



10:30 – start turnieju (Runda I – New Course)



Lunch bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika



20:00 – kolacja z grilla na dziedzińcu domku klubowego



22:30 – 00:00 – możliwość skorzystania z darmowego transportu do hotelu

Niedziela, 9 września


8:00 – start Rundy II (Old Course)



Lunch bezpośrednio po rundzie serwowany dla każdego zawodnika



16:00 – 17:00 – orientacyjny czas zakończenia turnieju, rozdanie nagród



Powrót do Polski

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.

Dojazd. Optymalna trasa z Warszawy wiedzie obwodnicą Łodzi, potem A1/S1 przez Częstochowę, Gliwice
i przejście w Gorzyczkach. Następnie kierujemy się drogą nr 1 do Ostravy, a stamtąd drogą nr 56 przez
Frydek-Mistek, a potem Frydlant, za którym skręcamy w drogę 483 do Celadnej. 4,5 h powinno być realne.

2.

Winiety. Pamiętajcie, żeby zakupić winietę czeską. Co prawda odcinek płatny nie jest długi (Ostrava –
Frydek-Mistek), ale 10-dniowa winieta kosztuje ok. 65 zł, a kara za jej nieposiadanie jest kilkunastokrotnie
wyższa.

3.

Zakwaterowanie: Hotel Prosper, Čeladná 246, 739 12 Čeladná, Czechy. W cenę noclegu wliczone jest
śniadanie. 1600 CZK – za osobę / 2 noce w pokoju dwuosobowym. 1900 CZK – za osobę / 2 noce w pokoju
jednoosobowym. Kilka osób, które nie zmieściły się w Hotelu Prosper, jest zakwaterowanych w Hotelu
Zamecek. Z Hotelu Prosper na pole jest 2400 m (4 minuty samochodem lub 20-25 min pieszo, wzdłuż
normalnej drogi jezdnej).

4.

Zgłoszenie się w recepcji pola golfowego. Prosimy o zameldowanie się w recepcji pola golfowego, gdy
tylko przyjedziecie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kto już dotarł i czy ewentualnie kogoś nie brakuje. Ma
to wpływ na ustawienie grup startowych, więc nie zwlekajcie z odhaczeniem swojej obecności w domku
klubowym.

5.

Płatności: każdy indywidualnie reguluje swoje zobowiązania w recepcji pola golfowego, tj. w jednym
miejscu płacimy za cały podstawowy pakiet: grę i noclegi (oraz ewentualne indywidualne dodatkowe
zamówienia na polu typu: piłki na DR, buggy, runda treningowa). Pole już samo rozliczy się z hotelem.
Płatność można realizować kartą kredytową lub gotówką (EUR lub CZK). Zostaniecie poproszeni o płatność
bezpośrednio po przyjeździe – za green fee oraz noclegi. Opłaty za turniej po rabatach:


SOBOTA: New Course: 1100 CZK (cena regularna 1200 CZK)



NIEDZIELA: Old Course: 1350 CZK (cena regularna 1500 CZK)

6.

Zaliczka na poczet noclegów: wszyscy, którzy wpłacili przed Mistrzostwami do Michała zaliczkę 200 PLN na
poczet noclegów, będą mieli odjętą od rachunku równowartość tej zaliczki – 1149 CZK.

7.

Dodatkowe usługi w hotelu: bezpośrednio w hotelu płacimy jedynie za dodatkowe usługi (typu: napoje,
mini-bar etc.). Nie zapomnijcie tego zrobić, bo w przeciwnym razie obciąży to kasę klubu.

8.

Zasady gry: będziemy startować w grupach trzyosobowych równolegle z tee nr 1 i tee nr 10. Będziemy grali
pierwszego dnia wg handicapów (od najniższych), a drugiego wg wyników uzyskanych w pierwszej rundzie
(od najwyższych, czyli leader flight na końcu). Gracze z grupy HCP 37-54 będą pojedynczo przydzieleni do
grup o średnich handicapach.

9.

Runda treningowa: piątek, 7 września – otrzymujemy 20% zniżki od ceny regularnej. Chętni rezerwują tee
time samodzielnie. Tel. +420 603 166 697 lub email golf@prosper-golf.cz. Można zagrać zarówno na Old
jak i New Course za następujące ceny:


CZWARTEK: New Course: 1040 CZK (cena regularna 1300 CZK)



CZWARTEK: Old Course: 1280 CZK (cena regularna 1600 CZK)



PIĄTEK: New Course: 1280 CZK (cena regularna 1600 CZK)



PIĄTEK: Old Course: 1600 CZK (cena regularna 2000 CZK)



A jeśli zagracie po godz. 15:00 – możecie użyć innej zniżki, „Afternoon Fee”, (nie łączy się z powyższą) –
będzie jeszcze taniej. Pytajcie w recepcji o najlepszą opcję.

10. Driving range. Żetony na DR nie są wliczone w pakiet, więc dokupujemy je indywidualnie. Mamy zniżkę
20% od ceny regularnej, tj. 80 CZK za koszyk (zamiast 100 CZK).
11. Scorecards i wybór menu. Karty odbieramy w recepcji przed każdą rundą. Razem z kartą dostajecie lunch
box, a także talon na wybrany przez siebie zestaw lunchowy tego dnia. Jest wybór!… 
12. Meleksy: chętni mogą korzystać z meleksów, ale zgodnie z Regulaminem zabronione jest korzystanie z nich
przez graczy, którzy chcą być klasyfikowani w kategorii „Mistrz” i „Mistrzyni”. Meleksy muszą być
rezerwowane wcześniej indywidualnie w recepcji pola (telefonicznie lub mailowo). Tel. +420 603 166 697

lub email golf@prosper-golf.cz. Uczestnicy Mistrzostw otrzymują zniżkę 20% względem cennika, tj. 800 CZK
zamiast 1000 CZK.
13. Wyżywienie: Zarezerwowaliśmy w budżecie klubu środki na pokrycie następujących wydatków za każdego
klubowicza RGCW, który pojedzie na Mistrzostwa:
- lunch w sobotę i niedzielę (serwowany bezpośrednio po rundzie)
- lunch box na rundę (w sobotę i niedzielę) – odbierany w recepcji
- wspólna kolacja z grilla w sobotni wieczór – 20:00
Śniadania znajdują się już w cenie noclegów, zatem całe podstawowe wyżywienie klubowicza będzie
opłacone.
Nasi goście-golfiści, którzy należą do innych klubów, mają wszystkie w/w posiłki również zamówione, ale
ich koszty będą mieć dodane do rachunku (po naszych, wynegocjowanych cenach).
Goście-niegolfiści deklarują w recepcji klubu z chwilą zameldowania, czy chcą/nie chcą skorzystać
z posiłków tak samo jak golfiści (lunch w sobotę, kolacja z grilla w sobotę, lunch w niedzielę). Oczywiście
lunch boksy na pole ich nie dotyczą.
14. Dodatkowe wyżywienie i napoje. Każde dodatkowe zamówienie w restauracji pola golfowego lub hotelu
(w tym napoje, alkohol itp.) powinno być na bieżąco regulowane indywidualnie przez zamawiających
u kelnerów w restauracji.
15. Darmowy shuttle do hotelu w sobotę. Po sobotnim grillu mamy do dyspozycji darmowy shuttle do hotelu
(busik z miejscami dla 7 osób). Kierowca jest dostępny od 22:30 do 00:00. Można więc przespacerować
(20-25 min) na wieczornego grilla lub przyjechać samochodem i zostawić go do rana pod klubem.
16. Przechowanie wózków z torbami. Jest możliwość zostawienia kijów na noc na polu, żeby nie zabierać ich
do hotelu. Możecie o to poprosić już po rundzie treningowej i do niedzieli trzymać je na polu.
17. Ubiór. Dookoła są góry. Pogoda może zmienić się szybko. Miejcie ubranie od deszczu i parasole przy sobie,
niezależnie od tego, co pokaże prognoza pogody w Waszej komórce.
18. Wymeldowanie z hotelu. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, więc trzeba zabrać wszystko z pokojów
w niedzielę rano, wymeldować się i uregulować ewentualne dodatkowe usługi. Po rundzie mamy
oczywiście możliwość skorzystania z szatni i pryszniców w domku klubowym na polu, żeby odświeżyć się:
po rundzie / przed rozdaniem nagród / przed powrotem do domu [niepotrzebne skreślić].
19. Kurs waluty. Jeśli chcecie przeliczyć kwoty, to średni kurs CZK wynosi ok. 0,168 PLN.

Do zobaczenia!

