PROGRAM DELA GOLF KLUBA RADENCI ZA LETO 2010
1. V letu 2010 bo poudarek dela na družabnih srečanjih in pripravi oz.
organizaciji turnirjev. Predlagamo vsaj 9 turnirjev oz.srečanj in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otvoritveni turnir, 10.aprila v Moravskih Toplicah
srečanje GK Radenci—GK Lipica v Moravskih Toplicah, 23.maja
srečanje GK Lipica – GK Radenci v Lipici, 23.ali 24. oktobra
srečanje GK Rogaška Jelšingrad- GK Radenci v Olimju, 4.junija
srečanje GK Radenci- GK Rogaška Jelšingrad v Moravskih Toplicah,
9.oktobra
klubsko prvenstvo na golf igrišču v Ptuju, 19.septembra
srečanje golfistov GK Radenci za pokal predsednika kluba v Moravskih
Toplicah, 4. julija
srečanje GK Radenci- Golfclub Bad Gleichenberg v Moravskih Toplicah
12.junija
peteroboj Moravci-Radenci-Drava-Sl. Bistrica, Međimurje v Moravskih
Toplicah 29.maja

Termini srečanj so okvirni in se lahko spremenijo. V okviru sredstev kluba /
pristopnine, članarine in spozorskih sredstev/ bo klub poravnal del stroškov
iz naslova klubskih srečanj
2. Ugodnosti dogovorjene za leto 2010 : 20% popust na golf igrišču Livada v
Moravcih in igrišču v Bad Gleichenbergu pri ceni green fee-ja.Za igrišče
Traminer Kloch Avstrija še javimo.
3. Pristopnina za leto 2010.
- višina pristopnine 150,00 Eur
- mladina do dopolnjenega 15. leta plača 10,00 Eur pristopnine, nad 15. let
do izteka študentskega oz. dijaškega statusa plača 50 % pristopnine vendar
najkasneje do 27 leta starosti in plačajo članarino za tekoče leto,
- vsi bodoči člani, ki so že člani v drugem klubu ne plačajo pristopnine,
plačajo pa članarino za tekoče leto,
- zakonski partner člana golf kluba Radenci ne plača pristopnine, plača pa
članarino za tekoče leto,

Članarina za leto 2010
- višina članarine je 90,00 Eur, plačano do 25. februarja 2010. V primeru
plačila članarine po tem roku je 100,00 Eur. V letu 2010 je potrebno Golf
zvezi Slovenije po članu nakazati 30,00 Eur, po 1. marcu 2010 za
zamudnike pa še dodatnih 5,00 Eur. Golf klubu ostane za njegove
aktivnosti 60 EUR po članu.

Članarino prosimo nakažite na :
Prejemnik: GOLF KLUB RADENCI
Radgonska cesta 10
9252 Radenci
Namen: Plačilo članarine 2010
ŠT. RAČUNA:NLB d.d. PE Radenci SI56 0234-4009-0397-979
4. Pridobitev vsaj treh novih sponzorjev. Vsak član Golf kluba Radenci, ki bo
pridobil novega sponzorja se mu prizna 20 % plačanih sponzorskih sredstev,
ki se poračunajo pri članarini ali drugih klubskih aktivnostih.
5. Večje aktivnosti pri pridobivanju članstva tako, da bomo pristopne izjave
posredovali preko recepcije Golf Livade ali individualno.
6. Dan Golf kluba Radenci bo na igrišču Livada v Morskih Toplicah vsak torek
ob 17.00 uri. Vabljeni v čim večjem številu
7. Predvidoma 20. februarja 2010 se organizira srečanje članov Golf kluba
Radenci na igrišču v Lipici
8. Vzpodbujanje članov Golf kluba Radenci na HCP turnirjih za pridobitev
višjega handicepa.
9.

Organizira se šola golfa z učiteljem golfa za vse člane vsak prvi torek v
mesecu na golf igrišču Livada med 17. in 18. uro. Stroške učitelja golfa
plača klub. Predviden začetek takoj po odprtju golf igrišča Livada.

Golf klub Radenci
Ivačič Jože, predsednik

