SIR NICK FALDO VISIT
Doprajte si jedinečnú šancu stretnúť osobne Sira Nicka Falda,
6-násobného víťaza Major a doteraz najúspešnejšieho európskeho golfistu
počas jeho exkluzívnej návštevy golfového rezortu Black Stork vo Veľkej Lomnici.
Golfový turnaj

Celebrating 10 years of Faldo Series
v sobotu 21.septembra 2019
je otvorený len pre členov LGK a pre sponzorov.

Členovia LGK
Štartovné pre členov LGK je 60€ zahŕňa aj občerstvenie po 9 jamke, menu po hre a klinika s Nickom Faldom.
Slávnostná večera s Nickom Faldom o 19:30 je za poplatok 60€ pre členov LGK.
Sponzori
Využite unikátnu príležitosť a staňte sa partnerom eventu Sir Nick Faldo Visit:

Klasik 1000 € + DPH
-štartovné a fee pre 1 osobu na turnaji
-1 hodina golfovej akadémie s Keithom Woodom, osobným coachom Nicka Falda
-osobná účasť 2 hostí na slávnostnej večeri pri stole s Nickom Faldom
-osobná účasť 2 hostí na slávnostnej večeri s Nickom Faldom po skončení turnaja
-propagácia loga umiestnením na pozvánkach, plagátoch a fotorámikoch pre účastníkov
Premium 2000 € + DPH
-štartovné a fee pre 3 osoby na turnaji
-osobná účasť 4 hostí na slávnostnej večeri s Nickom Faldom po skončení turnaja
-1 hodina golfovej akadémie s Keithom Woodom, osobným coachom Nicka Falda
-propagácia loga umiestnením na pozvánkach, plagátoch, fotorámikoch pre účastníkov,
1 reklamný banner, resp. roll up na odpalisku pri odpaliskách jamiek

Meet & Greet
Juniorskí hráči z 10 ročníkov turnaja FALDO Series Slovakia Championship majú kliniku s Nickom Faldom
od 16:00 za poplatok 20€. V prípade záujmu o turnaj platia štartovné vrátane fee 60€.

Sir Nick Faldo založil golfovú tour FALDO SERIES v roku 1996. V súčasnej 23.sezóne usporadúva viac ako 40 turnajov
v 30 krajinách sveta a každoročne sa ich zúčastňujú tisíce talentovaných mladých hráčov. Medzi víťazov minulých
ročníkov patria šampióni turnajov Major Rory McIIroy a Yani Tseng.
GOLFOVÝ TURNAJ
od 8:00
registrácia
9:00
autogramiáda - Sir Nick Faldo
10:00
otvorenie turnaja
10:30
kanón štart
občerstvenie po 9.jamke
menu po hre
16:00
vyhlásenie výsledkov

Program

13:00
16:00

tlačová konferencia
so Sirom Nickom Faldom
klinika pre juniorov,
členov LGK a hostí turnaja

19:30
20:00

Q&A session
so Sirom Nickom Faldom
slávnostná večera

Účastníkom eventu ponúkame ubytovanie v hoteli International**** v strede ihriska za turnajovú cenu 106€/noc/2 osoby s raňajkami
a wellness, resp 91€/sólo využitie izby. Rezervácie na 052 466 1111 alebo international@golfinter.sk
Radi vám poskytneme viac informácií na 052 4661 806, 0903 987 320 alebo marketing@golfinter.sk.
Golfový rezort Black Stork, Veľká Lomnica, www.golftatry.sk

