ŽALIOS KORTELĖS KURSAI
,,VILKĖS“ GOLFO KLUBE
APRAŠYMAS

ŽALIOS KORTELĖS KURSAI
,,VILKĖS“ GOLFO KLUBE
Norite ne tik išbandyti golfą, bet ir išmokti žaisti – siūlome Jums žalios kortelės
kursus ,,Vilkės“ golfo klube.
Žalia kortelė – tai dokumentas, leidžiantis jo turėtojui žaisti golfo aikštynuose (visuose Lietuvos
ir užsienio – visame pasaulyje). Būtina pažymėti, kad ši kortelė galioja visą gyvenimą. Neturint
šios kortelės, žaidimas apsiriboja treniruočių aikštelėse. Šis dokumentas patvirtina, kad jo
turėtojas yra baigęs golfo pamokų kursą ir turi žinių bei supratimo apie golfo taisykles ir etiketą,
o žaidimo lygis atitinka nustatytus reikalavimus.
Kursų metu: mokinsitės skirtingų smūgių tipų technikos elementų; susipažinsite su golfo
inventoriumi, žaidimo eiga, taisyklėmis bei etiketu; žaisite aikštyne.
Žalios kortelės kursus veda vienas pirmųjų profesionalių golfo trenerių Lietuvoje.
Žemiau pateikta informacija padės atsakyti į visus rūpimus klausimus ir tinkamai pasiruošti žalios
kortelės kursams.

Vieta ir laikas
Adresas: „Vilkės“ golfo aikštynas, Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
Data: paslauga teikiama balandžio–spalio mėn.

Žalios kortelės kursų planas








Pirmas apsilankymas, 2 pamokos (1,5-2 val.):
I pamoka – golfo inventorius; smūgiavimas į tolį (pilnos amplitudės smūgis);
II pamoka – ridenimas.
Antras apsilankymas, 2 pamokos (1,5-2 val.):
III pamoka – smūgiavimas į tolį;
IV pamoka – trumpas žemas smūgis.
Trečias apsilankymas, 2 pamokos (1,5-2 val.):
V pamoka – trumpas aukštas smūgis;
VI pamoka – smūgis iš smėlio kliūties.
Ketvirtas apsilankymas, 2 pamokos (1,5-2 val.):
VII–VIII pamoka – žaidimas aikštyne bei supažindinimas su žaidimo eiga, taisyklėmis ir
etiketu.
ŽALIOS KORTELĖS KURSŲ TRUKMĖ – 6–8 val.

Pastaba: kursų dalyviui/iams pageidaujant, apsilankymų skaičius gali būti sumažintas,
padidinant pamokų skaičių kitų apsilankymų metu.

Registracija
Nusprendėte pradėti žalios kortelės kursus – rezervuokitės Jums tinkamą pirmo apsilankymo
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.
Kursų metu suteikiamas visas reikalingas inventorius.

Kainininkas
Žalios kortelės kursų
trukmė

Dalyvių skaičius

Kaina asmeniui

6 val.

1

210 EUR

8 val.

2

180 EUR

8 val.

3

160 EUR

8 val.

4 ir daugiau

140 EUR

Išsilaikiusiųjų žalią kortelę ,,Vilkės“ golfo klube laukia dovana – žaiskite vieną
mėnesį, po žalios kortelės egzamino, 9 duobučių golfo raundus nemokamai!!!
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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