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Golfová škola mládeže na Darové
Cílem programu je umožnit členům Golf klubu Darovanský dvůr i ostatním zájemcům z řad mládeže
systematicky se rozvíjet zejména využitím intenzívních forem výuky během pravidelných tréninků 1x - 2x
týdně.
Struktura programu je uspořádána tak, aby těm nejtalentovanějším bylo umožněno probojovat se třeba
až do reprezentace svého domácího klubu či České republiky, ale zároveň tak, aby ti, pro něž se golf
stane jen hodnotným příležitostným koníčkem se dozvěděli o hře vše podstatné a mohli si ji ve svém
volném čase na kvalitní úrovni maximálně užívat.

Komu je program JuniorGolf určen?
Dětem a mládeži
Program je určena dětem ve věku od 6 do 17 let, se zájmem o golf, potencionálním i stávajícím
golfistům.
Rodičům
JuniorGolf je určen rodičům dětí, kteří hledají program pro komplexní a systematické vedení výkonnosti s
přátelským přístupem.
Klubu
JuniorGolf je účinným doplňkem běžné týdenní golfové přípravy dítěte.
Kdo program JuniorGolf zajišťuje?
Darovanský Dvůr Resort s.r.o. provozovatel golf. hřiště a cvičných ploch v Darovanském dvoře
Marek Toman

trenér PGA, metodický garant projektu

Ladislav Chadraba

cvičitel golfu, trenér III.třídy

MUDr.Petr Sinkule

prezident golfového klubu GKDDV,držitel licence „Cvičitel golfu“

Jiřina Sinkulová

držitelka licence „ Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. Specializace golfová hřiště a
golfová zařízení.“
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I.

Rozsah golfové přípravy

Týdenní tréninky – jarní semestr a podzimní 2018
V letošní sezóně začínají golfové tréninky pro Vaše děti v jarním semestru od neděle 8.4.2018 a
končí v neděli 24.6.2018 – celkem je k dispozici v základní nabídce 12 lekcí při frekvenci
výuky 1x týdně.
Podzimní semestr bude zahájen v neděli 2.9.2018 a ukončen v neděli 28.10.2018 – celkem 9
lekcí při frekvenci výuky 1x týdně.
Lekce zahrnuje 55min.výuky pod vedením pana Marka Tomana nebo asistenta Ladislava Chadraby,
golfové míče po dobu výuky, možnost zapůjčení golfových holí ( pro úplné začátečníky ).


Ceník výuky:



výuka v rozsahu 1x týdně 21 lekcí ( jarní + podzimní semestr ) – 5 500Kč
(3 000Kč jarní semestr + 2 500Kč podzimní semestr )
- cena pro děti členů GKDDV 3 500Kč při úhradě celoročního kurzu předem



cena pro děti členů GKDDV při dělené úhradě:
2 500Kč jarní semestr / 2 000 Kč podzimní semestr

Výběrová skupina v případě zájmu a rozhodnutí hlavního trenéra:
Tréninková lekce navíc 1x v týdnu - celkem 40 výukových lekcí
Plná cena: 9 500Kč ( 5 500Kč jaro; 4 000Kč podzim )
Cena pro člena GKDDV: 8 500Kč ( 4 500Kč jaro; 4 000Kč podzim )
Tréninkové dny a předpokládané časy výuky:
- pátek, neděle
- bude upřesněno na první společné schůzce dne 6.4.2018 v 17:00 v resortu Darovanský dvůr.

První informativní schůzka:
pátek 6.4.2018 od 17h v prostorách restaurace
Resortu Darovanský dvůr.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
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