
Kurs Nauki Gry w Golfa

Binowo Park Golf Club



Dlaczego Golf?

Golf to nie tylko dyscyplina sportu, 

ale przede wszystkim znakomita forma odpoczynku, spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu w gronie rodziny i  

znajomych, ale golf to także ogromne emocje związane ze zdrową 

rywalizacją sportową.



Jak rozpocząć przygodę z golfem?

1. Zapisz się na Kurs Nauki Gry w Golfa – program dla początkujących 

golfistów zaplanowany na rok 2017 w dowolnym momencie.

2. Uczęszczaj na zajęcia nawet 4 razy w tygodniu 

3. Zdobądź podstawową wiedzę i umiejętności

4. Poznaj nowych przyjaciół golfowych

5. Korzystaj z przyjemności jaką niesie gra w Golfa i rozwijaj swoje 

umiejętności biorąc udział w Turniejach dla początkujących !



Kurs Nauki Gry w Golfa – podstawowe informacje
• Od początku kwietnia do końca października, cztery razy w tygodniu będą odbywały 

się urozmaicone grupowe lekcje gry w golfa: wtorek, środa i czwartek w godzinach 
17:30 – 18:30 oraz w niedzielę w godzinach 12:30 - 13:30.

• Uczestnik Kursu może wybrać udział w dowolnie wybranych przez siebie lekcjach 
przez trzy miesiące od momentu przystąpienia do Kursu w zależności od czasu jakim 
dysponuje.  

• Do Kursu można dołączyć w dowolnym momencie.

• W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu można przystąpić do egzaminu na 
Zieloną Kartę (Golfowe prawo jazdy, które upoważnia golfistę do gry na 18. 
dołkowym polu golfowym)  

• Po zdaniu egzaminu przed upływem 3 miesięcy można uczestniczyć w zajęciach do 
końca trwania kursu. Egzamin nie jest obowiązkowy. (Wydanie zielonej karty jest 
DODATKOWO płatne, koszt 150 zł.)

• W przypadku osiągania szybkich postępów istnieje możliwość 
ubiegania się bezpośrednio o Kartę Handicapową.



• opiekę trenerską
• żetony na Driving Range
• możliwość korzystania ze sprzętu do wyłącznej dyspozycji

W czasie zajęć zapewniamy

Dodatkowo w trakcie trwania kursu (3 miesiące) zapewniamy

• członkostwo na 9 dołkowym polu golfowym
• zniżkę 10% w restauracji Binowo Park 
• zniżkę 10% na rzeczy powyżej 20,00 zł w Pro Shopie
• specjalne ceny za udział w turniejach golfowych
• specjalne ceny wstępu na pole golfowe dla gości uczestnika Kursu
• możliwości korzystania z terenów treningowych
• możliwość wykupienia żetonów w specjalnej cenie
• możliwości podejścia do egzaminu na Zieloną Kartę
• możliwość ubiegania się bezpośrednio o Kartę Handicapową



Dzień tygodnia Program Trener Język

Wtorek Driving Range i Puttowanie 1 Polski, Angielski

Środa Driving Range i Gra na polu 2 Polski, Angielski

Czwartek Driving Range i Bunker Shots/Pitching 3 Polski, Angielski

Niedziela Driving Range I Pitching, Gra na polu 4 Polski, Angielski

Harmonogram zajęć tygodniowych

UWAGA! 
Specjalnie z myślą o osobach, które nie mogą uczestniczyć we wszystkich 
zajęciach w tygodniu, aby nie straciły żadnego z zaplanowanych punktów 
programu co tydzień będzie odbywała się rotacja zajęć. 



Koszty Kursu Nauki Gry w Golfa

• 790,00 zł – 4 zajęcia w tygodniu przez 3 miesiące

• 150,00 zł – koszt wydania zielonej karty



Dołącz do nas!

Zapisz się:
Email: info@binowopark.pl, tel. 91 404 15 33

Więcej informacje o kursie:
www.binowopark.pl


