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Spotkanie IPA przy golfie
w Binowo Park
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

10:45

Przyjazd na Pole Golfowe Binowo Park, oficjalne powitanie.

11:00 – 12:00

Akademia Golfa – wprowadzenie w świat golfa.

12:00 – 14:30

Turniej drużynowy na 9-cio dołkowym polu golfowym.

14:30

Biesiada grillowa

16:00

Ceremonia Wręczenia Nagród

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

10:45

Przyjazd na Pole Golfowe Binowo Park, oficjalne powitanie.

Odprawa przeprowadzona przez instruktora golfa, zaproszenie do Akademii Golfa.

11:00 - 12:00

Akademia Golfa

Akademia Golfa, którą poprowadzi profesjonalny instruktor, sprzęt oraz piłki golfowe zapewnia Binowo Park
Wprowadzenie w świat golfa: omówienie reguł, prezentacja sprzętu i pokaz gry na Driving Range
Lekcje grupowe odbywają się na:
 Driving Range’u – pole treningowe, dalsze uderzenia
 Putting Green’ie - pole treningowe, trafianie do dołka

12:00– 14:30

Turniej drużynowy na 9-dołkowym polu golfowym

Turniej drużynowy parami na 9-dołkowym polu golfowym rozgrywany w systemie Texas Scramble. Jest to
forma gry, w której po wykonaniu uderzeń przez członków drużyny wybiera się najlepiej położoną piłkę i z tego
miejsca wykonuje się kolejne uderzenie, aż do trafienia do dołka. Jest to bardzo przyjazna forma turnieju,
szczególnie dla osób początkujących. Startują w nim drużyny maksymalnie czteroosobowe.

14:30

Biesiada Grillowa

Biesiada grillowa:
 Karkówka w ziołach
 Filet z kurczaka
 Kiełbasa z grilla
 Ziemniak pieczony z masłem ziołowym
 Colesław
 Pieczywo
 Ketchup, musztarda

Napoje: (dostępne od początku imprezy)
 Woda mineralna z cytryną i miętą
 Kawa, herbata

16:00

Ceremonia wręczenia nagród

Dodatkowo proponujemy:
1. Wycieczkę po 18-dołkowym Mistrzowskim Polu Golfowym
Pracownik pola golfowego oprowadza zaproszonych gości po dwóch wybranych dołkach i opowiada o regułach
gry w golfa, etykiecie, nawadnianiu i dlaczego trawa na polu golfowym jest taka ładna.
Koszt: 100,00 zł
2. Piłeczki z logo Binowo Park
Miłym upominkiem jest także piłeczka golfowa z logo Binowo Park na podstawce z tabliczką (nazwa firmy,
data) koszt takiej piłeczki wynosi 17,10 zł.

