Pozvánka na turnaj
Srdečně Vás zveme na V. ročník charitativního golfového turnaje, jehož
výnos přispívá na činnost Rotary klubu Praha City:
- podpora Pražské organizace vozíčkářů
- mezinárodní výměna studentů a mládeže
- podpora dětského domova PEPA

Pátek 5. října 2012 – Golf Club Mstětice

Podpora aktivit klubu
= hrací fee a večeře
Mstětice
• 1 hrací místo, občerstvení v místě turnaje,
ceny pro výherce
• Fee: 1.600 CZK
Večerní setkání
• Degustační menu včetně nápojů v bulharské restauraci Sofia (Americká 28,
Praha-Vinohrady)
• Vstupné: 900 CZK
Firemní flight
• 4 hrací místa, občerstvení v místě turnaje, ceny pro výherce
• 4 místa na večerní setkání
• Promo v rámci turnaje
• Fee: 16.000 CZK
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Propozice turnaje
Rotary Praha City Charity Golf Cup se hraje systémem Stableford. Na turnaji budou
vyhlášeni a odměněni 3 nejlepší hráči ve společných kategoriích: 0 – 18, 18.1 – 36, 37 – 54.
Při nízkém počtu hráčů v kategoriích si pořadatel vyhrazuje právo jejich sloučení. Vložené
soutěže Longest drive a Nearest to pin. Muži hrají ze žlutých kamenů, ženy z červených kamenů.
Turnaj se hraje s úpravou HCP a započítává se do žebříčku amatérských hráčů golfu České
golfové federace.
PROGRAM TURNAJE – 5. října, Mstětice
08:30 - 11:00
9:30 – 11:30
14:00-17:30
19:30

registrace, snídaně, rozcvičení na DR
postupný start
oběd a vyhlášení výsledků
večerní setkání

Představení Rotary
ROTARY je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a
odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům,
prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné
důvěry a míru na celém světě. Do společenství Rotary je celosvětově zapojeno na 1,2
milionu mužů a žen, organizovaných v téměř 30 000 klubech.
NADACE ROTARY vynakládá každým rokem kolem 90 mil. dolarů na zahraniční
stipendia, na kulturní výměnné akce a na humanitární programy a projekty, které
slouží ku prospěchu milionů lidí. Rotary si získalo celosvětové uznání jakožto největší
poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií.
Nejvýznamnějším humanitárním programem je Polio Plus, spočívající ve spolupráci se
státními a mezinárodními zdravotnickými organizacemi. Jeho cílem je vymýtit dětskou
obrnu na celém světě. Díky dotacím poskytovaným v rámci tohoto programu byla v
rozvojových zemích proti této vážné nemoci očkována již více než miliarda dětí.

Přehled partnerů IV. ročníku
2011
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Kontaktní údaje
Vojtěch Havránek – Rotary Praha Classic&City
Tel: 608 111 671
Aleš Boháč – Rotary Praha Classic &City
Tel: 603 965 691
Mail: rotary@golf-tour.cz

Děkujeme za Vaši podporu!

