Členské poplatky
1. Jihočeského golfového klubu Bechyně na rok 2023
platné od 1.11.2022
Aktivní členství
•
•
•
•
•
•
•
•

registrace u ČGF jako člen 1. JČGKB
celoroční bezplatné využívání golfového hřiště Bechyně
bezplatné využívání driving range a dalších cvičných ploch
reciproční slevy na partnerských hřištích až do výše30%
sleva 10% na ubytování v penzionu Černická obora, hotelu Panská a Černické hájence
1x celodenní fee pro vašeho hosta jednou za sezonu
možnost účasti na dvoudenním mistrovství klubu na rány a mistrovství klubu na jamky
možnost účasti na turnajích vybraných hřišť za startovné

Vstupní poplatek

1 000 Kč

jednorázový poplatek nových zájemců

Dospělí

9 900 Kč

dosažení 18-54 let v daném roce
(ročníky 2005 až 1969)

Senioři

7 900 Kč

dosažení 55 let v daném roce (ročník 1968 a starší)

Studenti

6 900 Kč

Mládež

2 000 Kč

Děti

po předložení potvrzení o studiu,
max do 26 let v daném roce
dosažení 15-17 let v daném roce
(ročníky 2006 až 2008)

1 000 Kč

do 14 let v daném roce (2009 a mladší)

Pasivní členství
3.500 Kč
•
•
•
•
•
•
•

registrace u ČGF jako člen 1. JČGKB
bezplatné využívání driving range a dalších cvičných ploch
reciproční slevy na partnerských hřištích až do výše30%
sleva 10% na ubytování v penzionu Černická obora, hotelu Panská a Černické hájence
možnost účasti na dvoudenním mistrovství klubu na rány a mistrovství klubu na jamky
možnost účasti na turnajích vybraných hřišť za startovné
3x 50% sleva na golfové fee na golfovém hřišti v Bechyni

Bankovní spojení k uhrazení členských poplatků
ČSOB č.ú.: 296592278 / 0300 VS: členské číslo
Děkujeme vám za projevovanou přízeň a těšíme se na společná setkání na bechyňském hřišti a v klubovně.

1.Jihočeský golfový klub Bechyně z.s.
Klub: Sudoměřice u Bechyně 43, 391 72 Sudoměřice u Bechyně
Sídlo: Zámek 1, 391 65 Bechyně
Tel: +420 777 213 474, e-mail: info@golf-bechyne.cz
www.golf-bechyne.cz

