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GOLF PARK LHOTKA  
Kamínky 435/8, 725 28 Ostrava-Lhotka, tel.: 775 775 126   

GOLFOVÉ KURZY
pro začátečníky

Firemní a společenské akce:
 teambuildingy, semináře, prezentace
 vánoční večírky, oslavy
 rodinné oslavy, svatby, family day

Staňte se naším partnerem, dává to smysl.

generální partner:

prémioví partneři:

týdenní a víkendové menu, catering
sezónní speciality a grilování
kulturní akce

6 jamková AKADEMIE

DRIVING range

PUTTING green

CHIPPING green

ADVENTURE golf

Tradice od roku 1995

SPORTOVNÍ AREÁL

RESTAURACE

      sport        zábava       gastronomie
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Chcete začít hrát golf? Přihlašte se náš kurz.

Základní kurz pro začátečníky – seznámení s golfem

SPORTOVNÍ AREÁL / RESTAURACE

Profesionální trenér Vás uvede do golfového světa.

KURZ I. kompletní kurz – zakončení zkouškou    „OSVĚDČENÍ O HŘE“KURZ III.

OSVĚDČENÍ O HŘE

Rozšířený kurz pro začátečníky  – navazuje na KURZ I. 
Zakončení zkouškou    „OSVĚDČENÍ O HŘE“KURZ II.

POČET OSOB CELKOVÁ CENA 
1 osoba  1.500 Kč 
2 osoby  1.800 Kč 
3 osoby  2.000 Kč 
vstup na cvičné plochy  zdarma v rámci kurzu 
driving range  neomezený počet míčků v rámci tréninkových lekcí 
vstup na akademii (cca 2 jamky)  zdarma v rámci kurzu 
zapůjčení vybavení  zdarma v rámci kurzu 

POČET OSOB CELKOVÁ CENA SLEVA 
1 osoba  5.000 Kč 10% sleva pro členy GKLHO 
2 osoby  8.000 Kč (4.000 za osobu)  10% sleva pro členy GKLHO 
3 osoby  9.000 Kč (3.000 za osobu)  10% sleva pro členy GKLHO 
vstup na cvičné plochy  zdarma v rámci kurzu  
driving range  neomezený počet míčů v rámci tréninkových lekcí 
vstup na akademii  zdarma v rámci kurzu  
FEE na 9 jamek pro vykonání zkoušky  FEE si hradí hráč  

úvodní výklad ke golfu  /  popis golfového prostředí (hřiště a cvičné plochy)  /  představení golfového 
vybavení  /  držení golfové hole  /  zaujmutí postoje před úderem  /  základy golfového úderu

úvod do pravidel  /  představení krátké hry  /  hra kolem greenu  /  základ k patování

1 lekce = 50 min. 1 lekce = 50 min.

LEKCE 1.

LEKCE 1. úvod do kurzu  /  driving range - trénink golfového odpalu

LEKCE 2. krátka hra okolo greenu /  chování, hra a pohyb na greenu  /  písečná překážka (green bunker) 
 /  patování, trénik, drily…

LEKCE 3. golfová pravidla  /  golfové vybavení, etiketa  /  driving range - trénink golfového odpalu

LEKCE 4 a 5. hra na akademii  /  pohyb, bezpečnost a etiketa na hřišti  /  golfová pravidla - praktické ukázky

LEKCE 6. praktická zkouška - herní dovednost  /  zkouška z pravidel

LEKCE 7 a 8. nesoutěžní výsledek - hra na 9 jamek na znormovaném hřišti (FEE si hradí hráč)

POČET OSOB CELKOVÁ CENA SLEVA 
1 osoba  6.500 Kč  10% sleva pro členy GKLHO 
2 osoby  9.500 Kč (4.750 za osobu)  10% sleva pro členy GKLHO 
3 osoby  10.500 Kč (3.500 za osobu)   10% sleva pro členy GKLHO 
vstup na cvičné plochy  zdarma v rámci kurzu  
driving range  neomezený počet míčů v rámci tréninkových lekcí 
vstup na akademii  zdarma v rámci kurzu  
FEE na 9 jamek pro vykonání zkoušky  FEE si hradí hráč  

POČET OSOB CELKOVÁ CENA SLEVA 
1 osoba  2.000 Kč  pro členy GKLHO (základní členství) 10% 
   pro členy GKLHO (rozšířené členství) 25% 

časový horizont 3 hodiny 
Praktická zkouška z pravidel, etikety a pohybu na hřišti písemný test 
hra na 9 jamek na znormovaném hřišti FEE si hradí hráč 

LEKCE 1. úvodní výklad ke golfu  /  popis golfového prostředí (hřiště a cvičné plochy)  /  představení golfového  
 vybavení  /  držení golfové hole  /  zaujmutí postoje před úderem  /  základy golfového úderu

LEKCE 2. úvod do pravidel  /  představení krátké hry  /  hra kolem greenu  /  základ k patování

LEKCE 3. písečná překážka  /  vyzkoušení hry na akademii (nejedná se o zahrání celé akademie)  / základy 
 pohybu a bezpečnosti na hřišti /  golfová pravidla v praxi

LEKCE 4. driving range - trénink golfového odpalu

LEKCE 5. krátka hra okolo greenu  /  chování, hra a pohyb na greenu  /  písečná překážka (green bunker)  
 patování, trénik, drily…

LEKCE 6. golfová pravidla  /  golfové vybavení, etiketa  /  driving range - trénink golfového odpalu

LEKCE 7 a 8. hra na akademii  /  pohyb, bezpečnost a etiketa na hřišti  /  golfová pravidla - praktické ukázky

LEKCE 9. praktická zkouška - herní dovednost  /  zkouška z pravidel

LEKCE 10 a 11. nesoutěžní výsledek - hra na 9 jamek na znormovaném hřišti (FEE si hradí hráč)

LEKCE 2.

písečná překážka  /  vyzkoušení hry na akademii (nejedná se o zahrání celé akademie)  / základy 
pohybu a bezpečnosti na hřišti /  golfová pravidla v praxi

LEKCE 3.

celkem 11 lekcí (8 + 3 lekce zkouška)

Individuální kurz pro získání osvědčení


