
 

Ceník za golfové kurzy pro děti a mládež  

Golfové hřiště Jezera 

Golf club Uherské Hradiště – klub pracující s mládeží 
 

 

 

1. skupina - Děti  začátečníci / mírně pokročilí 
věk: od 7 let 

- od září 2018 do června 2019 

- lekce 55 minut 1x týdně 

místo: golfové hřiště Jezera, zimní období tělocvična ZŠ Východ 

Celková cena: 3.000 Kč  - částka bude rozdělena do dvou splátek 

Celková cena: 4.000 Kč – částka bude rozdělena do dvou splátek (v případě, že bude Vaše dítě 

navštěvovat pondělní lekce v délce 16:00-17:55) 

 

1. splátka  v září   1500 Kč za I.pololetí, (nebo 2.000 Kč za lekci 16:00-17:55) 

2. splátka  v únoru  1500 Kč za II.pololetí (nebo 2.000 Kč za lekci 16:00-17:55) 

Tyto kurzy probíhají každé pondělí a děti budou rozděleny do dvou skupin  

1 skupina od 16:00 do 16:55  

2 skupina od 17:00 do 17:55 

v zimním období od 1.listopadu do 15. března bude trénink přesunut do tělocvičny ZŠ Východ a obě 

skupiny budou mít trénink v čase od 17:00 do 18:00 hodin 

 

Děti  středně pokročilí / pokročilí golfisté 
věk: od 10 let  

- od září 2018 do června 2019 

- lekce 105 minut 2x týdně 

místo: golfové hřiště Jezera, zimní období tělocvična ZŠ Východ + golfové simulátory 

Celková cena: 6000 Kč  - částka bude rozdělena do dvou splátek 

1. splátka v září   3000 Kč za I.pololetí,  

2. splátka  v únoru  3000 Kč za II.pololetí 

Tyto kurzy probíhají každé úterý a čtvrtek, lze navštěvovat také pouze 1x týdně vždy v úterý nebo 

vždy ve čtvrtek (cena za 1 pololetí 2000 Kč a II. pololetí 2000 Kč) 

v zimním období od 1.listopadu do 15. března bude trénink přesunut do tělocvičny ZŠ Východ a na 

golfové simulátory.  

-  úterý zimní období bude probíhat trénink v čase od 16:00 do 17:45 v tělocvičně ZŠ Východ  

-  čtvrtek zimní období na golfových simulátorech od 16:00 do 17:45 zde budou děti budou rozděleny 

do dvou skupin navštěvovat tréninky budou v sudý nebo lichý týden. 

 

Platbu za tréninky je nutné provést vždy na začátku období a to v hotovosti na recepci Golf Jezera 

nebo převodem na bankovní účet Golf clubu Uherské Hradiště vedeného u České spořitelny:  

číslo účtu 1418055329/0800 - do poznámky prosím uvádějte: dětský trénink a jméno dítěte  

VS 2018 

Golf club Uherské Hradiště si vyhrazuje právo na úpravu těchto kurzů 

Kurzy golfu nezahrnují členství v klubu v Golf clubu Uherské Hradiště 


