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RESIDENT ČLENSTVÍ, Golf Club Ostravice
Základní podmínky členství RESIDENT v Golf Clubu Ostravice
- vstupní poplatek 0 Kč pro osoby kupující pozemek, běžný roční poplatek (aktuálně 17900 Kč)
- členství RESIDENT je nepřevoditelné
- upgrade na plné převoditelné životní členství se všemi výhodami za jednorázový poplatek 50000 Kč
Výhody členství RESIDENT:
• Neomezená hra golfu po celou golfovou sezonu
• 18% sleva na driving range míče (košík v ceně 45,45, Kč)
• Členské golfové turnaje
• Členové klubu se stávají zároveň řádnými členy ČGF
• Všichni členové mohou čerpat až 50% slevy na našich partnerských hřištích
• Slevy v hotelech, restauracích a u ostatních našich partnerů Benefit klubu
• Po dobu členství (plné a redukované životní členství) v klubu dostávají předplatné časopisu Golf
• 10% sleva na golfové zboží v kamenném obchodě Golfprovšechny.cz v Ropici
• 30% sleva na nekomerční golfový turnaj, kdy objednatelem je člen klubu (plné a redukované
členství)
• Sleva
va na komerční golfový turnaj, řešený pronájmem hřiště, kdy objednatelem je člen klubu
• Sleva na konzumaci v Golf & Ski Restaurantu Ostravice
• Každý nový člen (plné a redukované) bez Zelené karty od nás získá bezplatný kurz s
profesionálním trenérem k jejímu nabytí
Výhody při upgradu na plné
lné životní členství:
• Vyhrazené parkoviště vedle klubovny
• Bezplatné zapůjčení golfových holí a ručních vozíků
• 1x ročně bezplatné využití konferenčních prostor a prezentační techniky
• Bezplatný vstup do wellness - sauna, pára a masážní bazén
• Členové (plné a redukované životní členství) si mohou pozvat hosta, který v Ostravici hraje v jeho
doprovodu se slevou 30%, na základě vyplněného formuláře
• Každý člen si může sestavit svůj "narozeninový flight", který u nás v rámci narozenin
narozen člena hraje
zdarma (možno čerpat kdykoli během roku)
• 20% sleva na pobyt v hotelu GREEN INN****
• 20% sleva na pronájem elektrického vozíku (eCart) na 18 jamek
• 20% sleva na tréninkové lekce s HEAD PRO
• 15% sleva
leva na klasické masáže a 20% sleva na Thajské masáže
• Pronájmu boxu pro uložení bagu a vozíku s možností jejich dobíjení v ceně 300,300, Kč/rok
• Převoditelnost členství - možnost
ožnost převodu členských práv na třetí osoby

