1. ROČNÍK KASKÁDSKÉ ŠTAFETY DRUŽSTEV

KASKÁDA GOLF COURSE BRNO
Datum: Sobota 20. 2. 2010
Start: 16:00, registrace: 15:00
Vážení milovníci bílé stopy,
dovolte, abychom vás tímto pozvali na netradiční štafetový závod družstev. Závod se bude konat v našem golfovém areálu. Díky příznivým
podmínkám posledních měsíců jsme rádi, že navštěvujete naše prostory v hojném počtu a proto bychom právě vám chtěli nabídnout tuto
možnost změřit své síly a týmovou spolupráci v tomto netradičním zápolení. Pro každý startující tým jsou připraveny upomínkové předměty a
pro vítěze věcné ceny. Po ukončení závodu následuje slavnostní vyhlášení, předání cen vítězům a upomínkových předmětů všem startujícím
týmům.
Od dopoledních hodin pro Vás budeme připravovat selátko na venkovním grilu!!
Tak přijďte a nebojte se změřit své síly a týmového ducha ať už jako rodina, firma nebo parta kamarádů. Všichni jste srdečně vítáni!!!!!!!
Pro originálně oděné štafety je připraveno překvapení v podobě dalších speciálních dárků! – nápadům se meze nekladou J
Mnoho úspěchu v závodě vám přeje tým
Kaskáda Golf Course Brno

Složení týmu: - každý tým tvoří 4 běžci (věkově neomezeni)
- firma, rodina, kamarádi (složení týmu je na každém z vás)
Startovné :
Ceny:

400,- Kč (za celý tým) – po zaplacení startovného od nás každý závodník obdrží speciální poukaz pro vstup do
našeho Wellness centra. V ceně startovného je dále teplý nápoj v průběhu závodu, upomínkové předměty,atd.
1. cena – 4x poukaz na zkušební – discovery ponory od společnosti Direct Ocean , 4x voucher do wellness centra (sauna,

pára, bazén) – vstup pro 2 osoby, na 2 hod. + whirlpool, láhev sektu, pamětní listina
2. cena – Bowling pro 4 hráče na 2 hodiny zdarma, láhev sektu, pamětní listina
3. cena – 4x vstup na driving range (+ 100 míčků zdarma), láhev sektu, pamětní listina

PŘIHLÁŠKA A PRAVIDLA ZÁVODU
Název týmu:
Závodník 1
Závodník 2
Závodník 3
Závodník 4

- Jméno:
- Příjmení:
- Jméno:
- Příjmení:
- Jméno:
- Příjmení:
- Jméno:
- Příjmení:

Pravidla: Okruh pro každého závodníka je stejný – 2 km.
Štafeta se předává dotekem člena týmu, který je určen dle startovní listiny na další úsek + splněním
drobného úkolu J. Každý úsek závodu je možné jet volným stylem. Start je hromadným způsobem všech
závodníků startujících na prvním úseku.

Přihlášky: Zájemci se mohou přihlašovat na recepci od pá 12.2. 2010 do so 20.2. 14:00 hod., případně na
mailu michaela.bednarovska@golfbrno.cz

Více informací o podrobnostech závodu získáte na webu www.golfbrno.cz nebo na recepci.

