
Pojďte s námi na golf!  
Překvapíme vás jeho dostupností  

pro celé rodiny.

GOLF RESORT LIPINY

Ostravská 2066/31, 733 01  Karviná-Fryštát, tel.: 596 311 455

OBJEVTE 
SPORT MEZI  
ŠACHTAMI

9|8|2020



www.golflipiny.cz, e-mail: info@golflipiny.cz

Putting 
Soutěžíme o deštníky.

Chipping 
Soutěžíme o golfové míčky 

a další golfové artikly.

Driving
Soutěžíme o poukazy  
na nákup na e-shopu  

www.protrenink.cz.

Bunker
Soutěžíme  

o vouchery hřiště.

Puttovací turnaj
Soutěžíme o golfovou hůl putter.



Jak probíhá 
DEN Bav se golfem?

1. blok dne

 Pro zájemce o golf:
8:00  Začátek programu
8:30–12:00  Program v rámci stanovišť
11:00   Golfová exhibice – ukázka golfových holí

 Pro golfové hráče:
10:00    Pro všechny golfové hráče bez rozdílu věku 

a HCP jsme připravili 9jamkový turnaj, ve 
kterém není důležitý výsledek, ale chuť si za-
hrát!

  Formát hry si může každý flajt upravit pod-
le vlastní chuti.

  Výherce pak vylosujeme ze všech ode-
vzdaných platných skóre karet.

12:30  Vyhlášení vítězů – jednotlivá stanoviště + 
Snag děti

2. blok dne

12:00–17:00 Pokračování programu v rámci stanovišť
13:00 Otevření jamek pro zájemce o golf, 
 kteří prošli všechna 4 stanoviště
14:00 Zahájení puttovacího turnaje pro
 negolfisty – registrace do turnaje probíhá 
 celý den
16:00   Golfová exhibice – ukázka golfové hry 
 výkonnostními hráči
17:30 Vyhlášení vítězů – jednotlivá stanoviště 
 + puttovací turnaj + Snag děti

Kromě toho pro vás máme spoustu dalších aktivit

A bonus navíc!
Po předložení zelené karty Bav se golfem získáte zdarma 
1x 9 jamek na skvělém veřejném hřišti Golf Resortu Lipiny 
(pondělí – pátek s  platností do konce října 2020).

www.bavsegolfem.cz/DEN-bav-se-golfem



Golf je sport pro každého.
Mohou ho hrát děti i senioři.

Chcete si vyzkoušet sport, který vás může provázet celý 
život? Rádi soutěžíte a máte chuť si vydařený zážitek oko-
řenit výhrou? Přijďte se pobavit na náš DEN Bav se gol-
fem!

DEN Bav se golfem je zábavný den pro všechny 
sportovní nadšence. V rámci jednoho dne jsme pro vás 
připravili ochutnávku golfu, která vás přivede k tajům této 
hry, včetně dalších sportovních, soutěžních a zábavných 
aktivit.

Bav se golfem je platforma České golfové fede-
race, díky které si můžete zábavnou formou rozšiřovat 
golfové znalosti, neustále se zlepšovat a postupně se po-
souvat od úplných začátečníků až mezi pokročilé golfisty. 
Na webových stránkách www.bavsegolfem.cz naleznete 
nabídky všech zapojených hřišť a resortů. 

Když se bavíte golfem, můžete vyhrát! 

Na každém DNU Bav se golfem 
můžete vyhrát nejen hlavní cenu, 
ale i spoustu těch menších. Vyhla-
šujeme je v průběhu každého DNE 
Bav se golfem. Soutěžit o ně mů-
žete, pokud se zaregistrujete v naší 
ZÓNĚ Bav se golfem. 

Přehled všech cen, tedy 
hlavní cenu i dílčí ceny pro kon-

krétní DNY Bav se golfem, najdete na webové stránce 
www.bavsegolfem.cz/DEN-bav-se-golfem.

Nezapomeňte se zúčastnit také vložených soutě-
ží na každém stanovišti a denních soutěží pro jednotlivé 
kategorie – golfoví hráči, začínající golfisté, děti. Hraje se 
o hodnotné ceny věnované hřištěm a jeho partnery!

Partneři platformy

Mediální partner České golfové federace

Platformu Bav se golfem provozuje


