
BOŻE CIAŁO W AUSTRII I NA SŁOWACJI

● Termin: 16 - 19.06.2022.
● Noclegi: w Poysdorf Golf Club
● Plan wyjazdu:

16.06. - 11:00 - 12:00 zaczynamy grę na najbardziej znanym polu golfowym na
Słowacji -  Penati, Legend Course; po grze przejeżdżamy do Poysdorfu
(ok. 1 godziny drogi), gdzie nocujemy

17.06. - 9:00 - 10:00 gramy na polu w Poysdorfie położonym w bardzo malowniczej
okolicy wśród winnic
17:00 - degustacja wina w sąsiadującej z polem winnicy
19:00 - kolacja (4-daniowa) w hotelu

18.06. - 12:30 - 13:30 gramy drugą rundkę na polu w Poysdorfie
19.06. - wymeldowujemy się z hotelu i przejeżdżamy do Penati, żeby od

11:00 - 12:00 zacząć grać na Heritage Course
● Opcje uczestnictwa:

Pakiet Golfer w pokoju 2-osobowym (489 €)
w pokoju 1-osobowym      (609 €)

− 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu przy polu golfowym
https://poysdorf.golf/cs/domaci/

− 4 rundy golfa (2 w Poysdorfie, 2 w Penati)
− degustacja wina w sąsiedniej winnicy
− 4-daniowa kolacja (bez napojów) w dn. 17.06.2022
− nagrody golfowe dla najlepszych - przygotujemy regulamin turniejowy :-)

● Poza pakietem:
− dojazd
− pozostałe posiłki poza kolacją w Poysdorfie w dniu 17.06
− napoje podczas kolacji w dniu 17.06.
− opłaty za driving range, buggy itp.

https://poysdorf.golf/cs/domaci/


● Limit osób: 24 osoby grające w golfa. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
popartych wpłatą zaliczki.

● Organizujący: Małgorzata Malewicz
● Zgłoszenie i zaliczka: chętni proszeni są o zgłoszenie się najpierw do mnie mailem

(malgorzata.malewicz@gmail.com), a po uzyskaniu potwierdzenia, że są miejsca –
o niezwłoczną wpłatę zaliczki w wysokości € 50 (wpłaty przyjmuję tylko w euro).
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń i wpłaty zaliczki: 30 marca 2022. Po tym terminie
zamykam listę (lub wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu osób). Decyduje
kolejność zgłoszeń.

● Nr konta: z konieczności korzystam z prywatnego konta, ponieważ klubowego konta
walutowego nie mamy i nie planujemy zakładać. Oto nr rachunku do wpłat:

Małgorzata Malewicz
tytuł przelewu: BOŻE CIAŁO + NAZWISKO + ILOŚĆ OSÓB
37 1140 2004 0000 3012 0081 7502

● Płatność całości / Rezygnacja: do 10 maja dopłacamy resztę na to samo konto.
Brak wpłaty całości do tego dnia oznacza rezygnację z wyjazdu, a zaliczka € 50
zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji w terminie 10 maja - 15
czerwca wycofanie wpłaty możliwe jest tylko w przypadku rezygnacji z powodu
choroby na Covid-19 (na dzień dzisiejszy nie mogę zagwarantować zwrotu kosztu
gry na Penati, pozostałe koszty na pewno będą zwrócone).

● Rozliczenie: Nie pobieram oczywiście żadnego wynagrodzenia ani prowizji – płacę
tak samo jak wszyscy. Wynegocjowane zniżki zostały równo rozłożone na wszystkich
uczestników i umożliwiły uzyskanie atrakcyjnych warunków dla każdego.

● COVID: każdy indywidualnie odpowiada za śledzenie wymogów związanych z
podróżami zagranicznymi i dostosowanie się do nich. Zdecydowanie rekomenduję
posiadanie potwierdzenia szczepienia dwoma/trzema dawkami i potwierdzającego to
certyfikatu (kod QR).

mailto:malgorzata.malewicz@gmail.com

