
Ceník hracích poplatků na golfovém hřišti 
           Hrádek pro sezónu roku 2019

Roční poplatky pro členy GC Hrádek (roční FEE+registrace ČGF)

8.000 Kč             

7.000 Kč             

Roční poplatky VŠ studenti od 19-26 let + senioři do 70-ti let 5.000 Kč             

Roční poplatky mládež, studenti do 18-ti let + senioři nad 70 let 4.000 Kč             

Roční poplatky děti do 14-ti let včetně 3.000 Kč             

Roční poplatky RODINA ( 2 dospělí + max.2 děti ) 14.000 Kč           

Ostatní poplatky pro členy GC Hrádek a abonenty golfového hřiště Hrádek
                   časově omezený bezplatný vstup na hřiště a cvičné plochy
Půlroční hrací FEE dospělí (časové FEE na 4 měsíce v celku ) 5.000 Kč             

Roční registrace v ČGF + 5 denních FEE na hřišti ( dospělí ) 3.500 Kč             

Roční registrace v ČGF + 3 denní FEE na hřišti ( dospělí )                              2.500,-Kč2.500 Kč             

Roční registrace v ČGF  + 1 denní FEE na hřišti ( dospělí ) 1.500 Kč             

Roční registrace v ČGF  + 1 denní FEE na hřišti ( děti + studenti ) 1.000 Kč             

Roční hrací poplatky obchodních partnerů golfového hřiště Hrádek
partneři hradí pouze poplatek ČCF ve výši 1.500,-Kč, roční fee je zahrnuto v reklamě
Nečlenské roční nebo jiné hrací poplatky a slevy na hromadná hrací FEE
lze řešit pouze individuálně osobní dohodou s vedením golfového resortu Hrádek

Denní FEE za hru na golfovém hřišti Hrádek v roce 2019
Hra devíti jamek (ST,ČT,PÁ, SO, NE) - dospělí 500 Kč
Hra devíti jamek (ST,ČT,PÁ, SO, NE) - studenti, mládež, senioři   400 Kč
Hra devíti jamek (PO, ÚT) - dospělí                                                                       350 Kč
Hra devíti jamek (PO, ÚT) - studenti, mládež, senioři  250 Kč

Neomezená denní hra (ST,ČT,PÁ, SO, NE) - dospělí 600 Kč
Neomezená denní hra (ST,ČT,PÁ, SO, NE) - studenti,mládež,senioři  500 Kč
Neomezená denní hra (PO, ÚT) - dospělí 450 Kč
Neomezená denní hra (PO, ÚT) - studenti, děti, důchodci       350 Kč
Pronájem golfové buggy CLUB CAR max. na 3 hodiny 500 Kč
Zadání nesoutěžního výsledku 100 Kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Za správnost: Ing.Petr Makovský, PhD., manager GC Hrádek, telefon 605 363 951

Roční poplatky dospělí (1.nově uhrazené plné roční FEE)
    bezplatný vstup na hřiště a cvičné plochy, slevy na klubové akce, ClubCar a míče

Roční věrnostní poplatky dospělí (uhrazené roční FEE 2018)

Příslušné hrací poplatky pro rok 2019 uhraďte na náš účet vedený u ČSOB Hradec 
Králové,  č.ú. 174 033 339 / 0300, variabilní symbol číslo Vaší registrace u ČGF. Při 
neuhrazení platby není možné provést Vaší registraci v ČGF pro rok 2019.



                                                                                                                                               


