
 

 

 
 

NABÍDKA REKLAMNÍHO PARTNERSTVÍ ČGK BUSINESS TOUR 2015 
 

Předmětem této nabídky je participace Vaší společnosti na reklamním partnerství série šesti golfových turnajů 

pod názvem ČGK BUSINESS TOUR 2015, v rámci kterého každý reklamní partner získává též benefit v podobě 

2 či 4 hracích míst na každém turnaji. 

 

Kalendář turnajů 
 

Slapy: pátek  17. dubna 

Černý Most: úterý 19. května 

Ypsilonka: středa  10. června 

Zbraslav: středa 15. července 

Karlštejn: pátek  7. srpna 

Albatross: čtvrtek 30. září  

 

Co bude v roce 2015 nového: 

závěrečný zářijový turnaj bude na Albatrosu, vyhlášení výsledků celé túry bude tamtéž v rámci slavnostního 

večera konaného v prostorách místní restaurace ☺ 

Ceny pro vítěze tour: 

1. místa v každé kategorii – 30x Fee na sezónu 2016 od ČGK (členství R318) + věcné ceny od partnerů 

2. místa v každé kategorii – 20x Fee na sezónu 2016 od ČGK (členství R212) + věcné ceny od partnerů 

3. místa v každé kategorii – 10x Fee na sezónu 2016 od ČGK (členství R106) + věcné ceny od partnerů 

 

Další informace k turnajům: 

hrací systém  stableford s úpravou HCP 

start   postupný 

počet hráčů  max. 80 v rámci max. 20 flightů 

podmínka účasti  max. HCP 54 

soutěžní kategorie A v rámci všech turnajů je vyhlašován vítěz každého flightu (z toho též vyplývá, že není 

třeba čekat, až turnaj skončí) 

soutěžní kategorie B v rámci celé série 6 turnajů je vyhlašováno pořadí na prvních 3 místech v kategoriích 

„společná HCP 0-18“ a „společná HCP 18,1-54“ s tím, že hodnoceným výsledkem 

každého hráče je součet 3 nejvyšších počtů jím dosažených stablefordových bodů 

zajištěné stravování svačina do bagu, snídaně a oběd formou rautu 

 

Reklamní partnerství STANDARD v ceně 44.900 Kč + dph: 

reklamní plnění logo partnera na rollupu golfové túry a prezentace partnera na www stránkách túry 

zdarma navíc  2 hrací místa na všech turnajích včetně všech dalších služeb viz výše 

 

Reklamní partnerství PREMIUM v ceně 79.900 Kč + dph: 

reklamní plnění logo partnera na rollupu golfové túry, prezentace partnera na www stránkách túry a 

umístění vlastního banneru (max. rozměry 2 x 1 m) či rollupu v rámci všech turnajů 

zdarma navíc 4 hrací místa na všech turnajích včetně všech dalších služeb viz výše 
 

pořadatel:  ČGK servis s.r.o. Národních hrdinů 891, 190 12 Praha 9 

kontakt:  Roman Piskač piskac@cgk.cz 


