GOLF KLUB ZLATI GRIČ

Spoštovane golfistke, spoštovani golfisti,
golfska sezona 2018 je zaključena in vsi komaj čakamo na naslednjo sezono. Naj vas ob tej priliki obvestim o
določenih spremembah in aktivnostih.
Kot verjetno veste, se je lastnik Zlatega Griča d.o.o. odločil dati lokacijo na kateri se nahaja naše vadbišče v
prodajo. Vsled tega nam je že septembra pisno dal obvestilo, da prekinja pogodbo o najemu te lokacije, ki jo
moramo tudi izprazniti do konca leta. Do prodaje bomo vadbišče koristili in ga tudi poskušali vzdrževati s čim
manjšimi stroški.
Z odpovedjo te pogodbe je odpovedan tudi naš indoor prostor, za katerega moramo iskati novo lokacijo,
kamor bi se lahko preselil.
Golf klub bo tudi v letošnji sezoni organiziral družabne turnirje in medklubska srečanja (z GK Slovenska
Bistrica, GK Ptuj in GK Velenje) ter organiziral in vodil ligo Zlati grič. Okvirni datumi so naslednji:





Otvoritveni turnir – 30. 3. 2019
Klubsko prvenstvo - 15. 6. 2019
Predsednikov turnir za člane in povabljene goste – 14. 9. 2019
Medklubsko srečanje med GK Zlati grič in GK Slovenska Bistrica – 6. 7. 2019

Na spletni strani www.golfzlatigric.si bo objavljen koledar turnirjev in vsi dogodki, načrtovani v letu 2019.
Obvestila o dogodkih vam bomo posredovali tudi na vaše elektronske naslove (v primeru, da ne prejemate
obvestil nam sporočite svoj elektronski naslov).
V želji, da se golfisti bolje spoznamo med sabo bomo organizirali prijateljsko »Mach play – Piramida«
tekmovanje. Igralci si bodo sami izbrali termin, kdaj bodo odigrali tekmo. Razpis bo objavljen na spletni strani
golf kluba in na oglasni deski igrišča Zlati grič.
Dne 25. januarja 2019, ob 17. uri bomo v prostorih Vinske kleti Zlatega griča, skupaj z golf igriščem organizirali
neformalni delovni sestanek vseh članov, kjer vas bomo seznanili z novimi golfskimi pravili, ki stopajo v veljavo
z letom 2019. Istočasno pa se želimo z vami pogovoriti o predlogih za boljše funkcioniranje kluba, predlogih
za več druženja, aktivnostih v klubu in na igrišču.
Vsi, ki boste v sezoni 2019 aktivirali svoje članstvo v Golf klubu Zlati grič boste na golf igrišču skupaj s člansko
izkaznico prevzeli svojo brezplačno tiskano žepno izdajo priročnika v slovenskem jeziku.
Prav tako bodo imeli vsi člani popust pri nakupu igralnin in letnih kart na igrišču Zlati grič. Cenik vam
posredujemo v prilogi, letno karto pa člani kupijo direktno v podjetju Zlati grič ali na recepciji igrišča (03 7580
362 ali 041 780 405).
Pričeli smo s preureditvijo in osvežitvijo internetne strani; na spletno stran bomo dodali tudi Forum in Foto
galerijo. V letu 2019 moramo tudi pravno urediti vse formalnosti v zvezi z GDPR.
Ponosni smo na člane našega kluba in želimo, da se tudi v letu 2019 še naprej srečujemo na igrišču Zlati grič
in skupaj pišemo golfske zgodbe.
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V prilogi vam pošiljamo vzorec univerzalnega prenosnega naloga, ki je namenjen za plačilo letne članarine
golf klubu Zlati grič.

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 6451 526
Golf zveza Slovenije pričakuje plačila članarin do srede meseca februarja, po tem roku se članarina poveča za
10 €.
Pri plačilu prosim upoštevajte spodnja navodila :





Letna članarina za člane znaša 110 €, za plačila po 15. 2. 2019 pa znaša članarina 120 €.
Letna članarina za mladince od 14. do 18. leta znaša 60 €
Za osnovnošolce ali mlajše je članarina brezplačna.
Letna članarina za B člane kluba znaša 60 €.

Na UPN nalogu znesek glede na ustrezno članarino napišete sami. V sklic napišite SI00 in člansko številko –
BREZ ČRKE.
Vljudno vas prosimo za čimprejšnje plačilo članarine.

Naj vam sezona 2019 prinese vse dobro in veliko veselja v golfu.
Robert GRAH, l. r.
predsednik GK Zlati grič

Priloga: vzorec univerzalnega prenosnega naloga
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PRILOGA: CENIK IGRALNIN IN LETNIH KART V LETU 2019 – GOLF IGRIŠČE ZLATI GRIČ

VRSTA LETNE KARTE - igrišče Zlati grič

Cena

VSE DNI + TURNIRJI
VSE DNI
PON.-PET.
ŠTUDENTI
MLADINA (do 18. leta) + TURNIRJI
MLADINA (do 18. leta)

775,00 €
665,00 €
515,00 €
375,00 €
340,00 €
250,00 €

Golf klub Zlati grič
620,00 €
530,00 €
410,00 €
300,00 €
270,00 €
200,00 €

UGODNOSTI:
Imetniki letnih kart bodo deležni popusta na dnevne igralnine
na sosednjih golf igriščih (popust ne velja na turnirjih)
Ptuj 50%, Olimje 50%, Moravci 25%
Za imetnike LK pon.-pet. 50 % popust na igranje čez vikende in praznike
II. član družine - 20% POPUST NA NAKUP LETNE KARTE

DOPLAČILA:
Za imetnike LK brez turnirjev - TURNIRSKI GF 10,00 €

IGRALNINE:
GF 9
GF18
WGF 9
WGF 18

(pon.-pet.)
(pon.-pet.)
(sob.-ned.)
(sob.-ned.)

20,00 €
28,00 €
25,00 €
35,00 €

POPUSTI:
Člani GK ZG imajo 20 % popust na igralnine in LK
Ponedeljek: moški 50 % popusta na GF
Torek:
ženske 50 % popusta na GF
Zgodnji start do 11. ure ob delavnikih – 30 % popusta na GF

AVTOMOBILČEK:
IZPOSOJA AVTOM. 9L
IZPOSOJA AVTOM. 18L

10,00 €
15,00 €

PLAČILNI POGOJI ZA NAKUP LETNE KARTE GOLF IGRIŠČA ZLATI GRIČ
Možnost obročnega plačila:
1. Možnost plačila na 3 obroke (do 31.1., do 28.2., do 31.3.)
2. Plačilo s plačilno kartico DINERS na obroke
* V kolikor se pri obročnem odplačevanju letne karte plačilo ne izvede v celoti v določenem roku si
pridržujemo pravico do odvzema letne karte.

Nakazilo za nakup Letne karte se izvrši na naslednji TRR: Abanka SI56 0510 0801 4753 983

ZA VSE INFORMACIJE SMO NA VOLJO NA TEL. ŠT. GOLF IGRIŠČA – RECEPCIJA
Tel.: 041 780 405 oziroma na mail: golf@zlati-gric.si in naši internetni strani: www.zlati-gric.si
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