RENGINIAI, ŠVENTĖS, GIMTADIENIAI...
,,VILKĖS“ GOLFO KLUBE
SCENARIJUS

RENGINIAI, ŠVENTĖS, GIMTADIENIAI...
,,VILKĖS“ GOLFO KLUBE
Norite gerai praleisti laiką, atsipūsti gamtoje, pailsėti nuo kasdieninių rūpesčių bei išbandyti
kažką naujo? Siūlome Jums nepamirštamą šventę „Vilkės“ golfo klube, pirmajame škotiško
stiliaus golfo aikštyne Lietuvoje.
Šventės metu išbandysite savo rankos taiklumą tolimojo mušimo ir ridenimo aikštelėje. Taip pat
būsite supažindinti su golfo inventoriumi, šio žaidimo istorija, taisyklėmis, etiketu, aprangos kodu
bei įdomiais faktais. Be to, Jūsų laukia 1 arba 2 laukų parodomasis žaidimas. O visa tai Jums
pristatys vienas pirmųjų profesionalių golfo trenerių Lietuvoje.
Žemiau pateikta informacija padės atsakyti į visus rūpimus klausimus ir tinkamai pasiruošti Jūsų
numatomai šventei.

Vieta ir laikas
Adresas: „Vilkės“ golfo aikštynas, Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
Data: paslauga teikiama balandžio–rugsėjo mėn., Jums pasirenkant norimą šventės datą.

Šventės scenarijus
•
•
•
•
•

Atvykimas į ,,Vilkės“ golfo klubą.
1,5 val. – supažindinimas su golfo inventoriumi ir smūgiavimo į tolį treniruotė. Tolimiausio
smūgio turnyrėlis.
30 min. – kamuoliuko ridenimo treniruotė. Tiksliausio smūgio turnyrėlis.
~1 val. – ekskursija po golfo laukus (golfo istorija, taisyklės, etiketas, apranga, įdomūs
faktai); 1 arba 2 laukų parodomasis žaidimas.
Tolimiausio ir tiksliausio smūgio rungčių nugalėtojo apdovanojimai ir prizai.
ŠVENTĖS TRUKMĖ: 2,5–3 val.

Prizai
Tolimiausio ir tiksliausio smūgio rungčių nugalėtojo lauks puikūs ,,Vilkės“ golfo klubo įsteigti
prizai:
•
•

Tolimiausio smūgio rungtyje – apsilankymas treniruočių aikštelėje (2 lazdos ir 100
kamuoliukų).
Tiksliausio smūgio rungtyje – apsilankymas treniruočių aikštelėje (2 lazdos ir 100
kamuoliukų).

Registracija
Nusprendėte surengti renginį, šventę, gimtadienį... ar tiesiog gerai praleisti laiką ,,Vilkės“ golfo
aikštyne – rezervuokitės Jums tinkamą datą ir laiką. Skambinkite arba rašykite:
•
•

Telefonu (mob.): +370 613 46179
El. paštu: marius@wolfgolf.lt
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Apranga ir inventorius
•
•

Rekomenduojama judesių nevaržanti laisvalaikio apranga bei patogi, lygiapadė avalynė.
Šventės dalyviams, renginio metu suteikiamas visas reikalingas inventorius.

Kainininkas
Rengino, šventės,
gimtadienio... trukmė

Dalyvių skaičius

Kaina asmeniui

2,5–3 val.

6–10

20 EUR

2,5–3 val.

11–15

17 EUR

2,5–3 val.

16 ir daugiau

15 EUR

Jei turėsite klausimų rašykite arba skambinkite!

Pagarbiai,
„Vilkės“ golfo klubas
Profesionalus golfo treneris
Marius Zienius
+370 613 46179
marius@wolfgolf.lt
www.wolfgolf.lt

GERA NUOTAIKA GARANTUOTA!!!
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