
 

 
Informace pro rodiče dětí – tréninkové centrum 

Golf club Uherské Hradiště – golfové hřiště Jezera 

 

 

Prázdniny jsou u konce a my bychom Vás rádi informovali  jak budou probíhat skupinové tréninky dětí . 

Informativní schůzka pro rodiče a děti proběhne ve čtvrtek 6.9.2018 v 16:00 hodin na Jezerech. Zde budou děti 

přihlášeny a rozděleny do jednotlivých skupin a rodiče obdrží informace o organizačních záležitostech. 

Od pondělí 10.9.2018 začínají první tréninky v rámci celoročních golfových kurzů pro děti a juniory na 

Golfovém hřišti JEZERA 

 

Pokud uvažujete o přihlášení Vašich dětí nebo vnoučat na golf, můžete se na nás obrátit a my Vám poradíme 

nejvhodnější tréninkovou skupinu podle věku, pokročilosti a golfové výkonnosti.  

Přijímáme jak úplné začátečníky tak i pokročilé golfisty. 

   

Tréninky probíhají od září 2018 do června 2019 následujícího roku po celý školní rok.  

 

- každé dítě v tréninkové skupině úterý/čtvrtek, bude mít svoji golfovou výbavu včetně míčů pro hru na 

golfovém hřišti, vypichovátko, markováno a týčka (vše je možné zakoupit v shopu na recepci) 

 

- děti začátečníci skupina pondělí mohou využít zapůjčení golfové výbavy klubu  

 

- každé dítě bude oblečeno dle golfové etiky, včetně indooru ( tričko, ne rifle, vhodná sportovní obuv, 

v hale a indooru čistá sálová sportovní obuv,  oblečení pro každé počasí, golfová rukavice….) 

 

- trénink probíhá dle rozpisu rozdělení dětí do skupin  

 

- v případě, že bude trénink zrušen budete kontaktování sms nebo emailem na Vámi uvedeném kontaktu 

v přihlášce Vašeho dítěte 

 

- děti budou vždy přítomny v resortu minimálně 10 minut před zahájením tréninku 

 

- žádáme rodiče a jiný doprovod dětí, aby v době tréninku čekali na své děti mimo plochy kde trénink 

probíhá, například v restauraci. Děkujeme za pochopení 

 

- kontaktujte recepci Jezera +420 572 501 744, pro odevzdání přihlášky a uskutečnění platby 

 

- Individuální trénink lze dohodnout s trenérem Alešem Macháčkem tel. 774 876 567 


