
MAJÓWKA W CZECHACH

Zapraszam chętnych Klubowiczów na wyjazd do Czech. Organizuję go sama, po kosztach, tak aby

wyszło dla nas wszystkich jak najtaniej. Chętnych proszę o jak najszybsze zgłoszenia, ponieważ liczba

miejsc jest ograniczona. Poniżej szczegóły:

● Termin: 30.04 - 3.05.2022.

● Noclegi: w hotelu Tee House w Celadnej

● Program wyjazdu:

▪ 30.04 - 11:00 - 12:00 zaczynamy grać na polu w Silesia Golf Resort Kravare;

po grze przejeżdżamy do hotelu Tee House w Celadnej, gdzie nocujemy

▪ 1.05. - 9:30 - 10:30 zaczynamy grać na polu w Ostravicach

▪ 2.05. - 9:00 - 10:00 zaczynamy grać na polu Old Course w Celadnej

▪ 3.05 - 9:00 - 10:00 zaczynamy grać na polu New Course w Celadnej, po grze

wracamy do domu

● Opcje uczestnictwa:

Pakiet Golfer w pokoju 2-osobowym (1860 PLN za 1 osobę - zaliczka 930 PLN)
w pokoju 1-osobowym      (2430 PLN - zaliczka 1215 PLN)

− 3 noclegi ze śniadaniami w Tee House w Celadnej przy polu golfowym

https://www.teehouse.cz/

− 4 rundy golfa

− nagrody golfowe dla najlepszych - przygotujemy regulamin turniejowy :-)

− 20% rabatu na driving range i buggy w Celadnej

− dostęp do strefy SPA i fitness

https://www.teehouse.cz/


Pakiet Non-golfer w pokoju 2-osobowym (845 PLN za osobę - zaliczka 425 PLN)

w pokoju 1-osobowym            (1415 PLN - zaliczka 710 PLN)

− 3 noclegi ze śniadaniami w Tee House w Celadnej przy polu golfowym

https://www.teehouse.cz/

− dostęp do strefy SPA i fitness

UWAGA: ceny skalkulowane przy kursie 1CZK = 0,19 PLN; w przypadku znaczących zmian kursu

zastrzegamy sobie proporcjonalną korektę ceny

● Poza pakietem:

− dojazd

− pozostałe posiłki

− opłaty za driving range, buggy itp.

● 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% kwoty (dokładne kwoty podane powyżej

przy ofertach). Nieprzekraczalny termin zgłoszeń i wpłaty zaliczki: 28 lutego 2022. Po tym

terminie zamykam listę (lub wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu osób). Decyduje

kolejność zgłoszeń.

● Nr konta: Oto nr rachunku do wpłat za wyjazd:

Małgorzata Malewicz

tytuł przelewu: MAJÓWKA + NAZWISKO + ILOŚĆ OSÓB

84 1140 2004 0000 3202 4097 2070

● Płatność całości / Rezygnacja: do 1 kwietnia dopłacamy resztę na to samo konto. Brak

wpłaty całości do tego dnia oznacza rezygnację z wyjazdu, a zaliczka zostanie zwrócona w

całości. Po 15 kwietnia nie będzie już możliwości zwrotów wpłaconych pieniędzy. W

przypadku rezygnacji w terminie 15 - 29 kwietnia wycofanie 100% wpłaty możliwe jest tylko

w przypadku rezygnacji z powodu choroby na Covid-19.

● 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).

https://www.teehouse.cz/
mailto:malgorzata.malewicz@gmail.com

