
 

SOBOTA ,  04.05.2019 , h 10:0O 
Golfove hristi GolFSPA Szczytna , PolskO 

Program turnaju: 

09.00 - 9:30    PŘÍJEM HOSTÉ & REGISTRACE HRÁČŮ 

9:45                 Povitani  

                        TURNAJ Briefing pro závodníky & SPOLEČNÉ foto 

                        Podle flighty (START z jednotlivých TEE) 

10:00                 SHOTGUN START turnaj, formule hře na rány,                                          

2 krat 9 jamek , kategorie podle HCP lokalni , brutto , netto  

15:00                  Ukonceni  turnaje  

                            Společny obed na 19-ti jamkové 

15:30                  Slavnostní vyhlášení & UKONČENÍ oficiálních setkání  

 

Turnaj hrát budeme  podle pravidel golfu St Andrews, PZG a místní 

politiky. 

 

Účastnický poplatek pro clena GC SYMBIOZA Nebeske Rybne :   

• Dospieli (70 PLN ) /400 KC; Juniory (35 PLN ) /200KC  ;  

• Dalsi golfisty s Cech (100 PLN)/ 600 KC .  

• Cena zahrnuje poplatek za účast a občerstvení. 

Ceny do teho turnaju objednal pro vsechny ucastniky ANWIM S.A. s Varsavy – majitel 

čerpacích MOYA.  

Registrace do 03.05.2019, hod.18:00 a další informace nás prosím kontaktujte na e-

mail: info@golfspa.pl  

Tesime se na Vas!                          
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MOYA je národní síť čerpacích stanic vlastněných polská společnost Anwim S.A, s Varsavy.  MOYA 
nabízí osvědčené pohonné hmoty, včetně dispozici pouze v tomto síťové stanice kultivovaný dieselový 
ON Moya POWER. Stálí zákazníci MOYA stanice mohou využívat slevové karty MOYA VIP a flotily 
obchodní program Moya FIRMA. Žízniví a hladoví řidič zvýší aromatickou kávu a občerstvení na  
nabídku Caffe Moya. Častější návštěvy více než 160 stanic Moya po celé Polsku,  také podpořit 
atraktivní věrnostní programy, jako je ta současná, ve kterém můžete získat slevu až 70% na značkové 
sportovní příslušenství Kappa a Philips! 
 
Seznamte se na pikniku v roce 2019 během Golfového Turnaje Moya Golf Cup 2019 !  
V atmosféře zábavy a sportovního mluví o obchodní řešení pro váš vozový 
park! 
Zveme Vás k jednotlivým konverzace! 
 
Obraťte se na oddělení Fleet Moya řetězu: 

Těšíme se na telefon → +48 505 505 105 
Těšíme se na Vaši e-mailovou → bok@moyastacja.pl  
 
 
Pro více informací www.MoyaStacja.pl! 
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