OFERTA

CZŁONKOSTWA 2018
RODZAJE CZŁONKOSTW W TOYA GOLF
CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE

CZŁONKOSTWO ODSPRZEDAWALNE

Wymaga jednorazowego dokonania opłaty wpisowej
– 6 000 zł. Gwarantuje bycie członkiem dożywotnio oraz
obniża opłatę roczną, osoba wykupująca dane członkostwo
zobowiązuje się do corocznego uiszczania wskazanej kwoty.

Wymaga jednorazowego dokonania opłaty wpisowej
– 12 000 zł. Oferuje te same przywileje i obowiązki,
co członkostwo dożywotnie, ale prawo własności
może być przenoszone na inną osobę.

CZŁONKOSTWO ROCZNE
Nie wymaga żadnej opłaty wpisowej. Gwarantuje nielimitowaną możliwość gry na wybranym polu golfowym. Wiąże się
wyłącznie z uregulowaniem opłaty rocznej.

CZŁONKOSTWO STAY WITH US
Opcja dla osób posiadających członkostwo dożywotnie lub
odsprzedawalne, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać
z pełnej oferty pola golfowego w danym roku, ale nie chciałyby
rezygnować z członkostwa. Opcja SWU może zostać wykorzystana przez klubowicza maksymalnie 3x, a także nie można się
na nią zdecydować w latach po sobie następujących,
musi zostać zachowana co najmniej jednoroczna przerwa.

CZŁONKOSTWO JUNIOR
Opcja członkostwa z obniżoną opłatą roczną
dla osób do 23 roku życia (pod uwagę brany jest
rok urodzenia).

CZŁONKOSTWO COUNTRY
Rodzaj członkostwa rocznego dostępnego dla
golfistów, których miejsce zamieszkania oraz klub
macierzysty położony jest ponad 100 km od pola
golfowego Toya Golf&CCW.

Opłata roczna obejmuje:
• nielimitowaną grę na polu 9-dołkowym / poza członkostwem rocznym poniedziałek-czwartek i członkostwem rocznym
poniedziałek-czwartek COUNTRY
• prawo do zniżki 10% na zakupy w ProShopie oraz w restauracji klubowej
• prawo do zniżki 10% na indywidualne lekcje w Akademii Golfa
• prawo do rocznego wynajmu szafki w szatni ubraniowej lub wózkowni / opłata zgodna z tabelą opłat 2018.

SPECJALNE DODATKI 2018
• Akademia „Step By Step” – 799 zł – program dla początkujących, na który składają się lekcje golfa teoretyczne oraz praktyczne.
Program trwa od kwietnia do października 2018r, każdy kto zacznie swoją przygodę z golfem będzie mógł skorzystać z dwóch zajęć
grupowych tygodniowo przez 3 miesiące od daty pierwszego, zrealizowanego spotkania.
• TRY&PLAY – 1 godzina zajęć dla 2 osób za 99 zł – oferta przeznaczona jest dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji spróbować
gry w golfa. Podczas zajęć akademia zapewnia wymagany sprzęt sportowy oraz piłeczki golfowe. Z oferty cenowej można
skorzystać tylko raz.
• SKŁADKA ROCZNA NA KLUB – w wysokości 150 zł – obowiązkowa, dla tych którzy opłacają składkę na PZG w Toya Golf&CCW
w 2018 r. Golfiści płacący za członkostwo 18H NO LIMIT są zwolnieni z opłaty (składka wliczona w cenę). Składka na klub
jest przeznaczona na opłaty turniejowe, rozliczenia itp. Nie mylić ze składką na PZG.

TABELA OPŁAT 2018
TABELA OPŁAT CZŁONKOWSKICH 2018
opłata roczna

rodzaje członkostwa

dodatkowo

roczne

pole 18

6 800 zł

składka roczna na klub w cenie członkostwa *

dożywotnie /odsprzedawalne **

pole 18

5 400 zł

j.w.

stay with us ***

pole 18

1 200 zł

5 GREEN FEE ***

roczne poniedziałek-czwartek

pole 18

3 000 zł

możliwość gry na polu 9H NO LIMIT
za dopłatą 500 zł ****

roczne COUNTRY *****

pole 18

3 199 zł

-

roczne poniedziałek-czwartek
COUNTRY *****

pole 18

1 799 zł

możliwość gry na polu 9H NO LIMIT
za dopłatą 500 zł ****

roczne

pole 9

1 199 zł

-

członkostwo junior

rok urodzenia

pole 9

pole 18

U12

2006

100 zł

1 000 zł

U14

2004-2005

150 zł

1 000 zł

U16

2002-2003

200 zł

1 000 zł

U18

2000-2001

250 zł

1 000 zł

U20

1998-1999

300 zł

1 000 zł

U23

1995-1996-1997

400 zł

1 000 zł

* SKŁADKA ROCZNA NA KLUB – w wysokości 150 zł – obowiązkowa, dla tych którzy opłacają składkę na PZG w Toya Golf&CCW w 2018 r. Golfiści płacący
za członkostwo 18H NO LIMIT są zwolnieni z opłaty (składka wliczona w cenę). Składka na klub jest przeznaczona na opłaty turniejowe, rozliczenia itp.
Nie mylić ze składką na PZG.
** Wymaga jednorazowego dokonania opłaty wpisowej – Dożywotnie – 6 000 zł / Odsprzedawalne – 12 000 zł.
*** 5 Green Fee 18H – 5 rund do wykorzystania na polu 18-dołkowym w sezonie 2018 / Stay With Us – zawiera nielimitowany dostęp do pola 9-dołkowego
w sezonie 2018.
**** Opcja 9H No Limit - możliwość wniesienia dopłaty w wysokości 500 zł za dostęp do pola 9-dołkowego No Limit w sezonie 2018.
***** Warunkiem wykupienia członkostwa Country jest przedstawienie karty HCP bądź karty klubowej z klubu golfowego macierzystego oraz miejsca
zamieszkania, położonego ponad 100 km od Toya Golf&CCW.

DODATKOWE INFORMACJE
• Opłata roczna nie obejmuje opłaty na Polski Związek Golfa, która wynosi 150 zł (osoba dorosła), 40 zł (junior 19-25 lat),
20 zł (junior do 18 lat) i jest dobrowolna.
• Opłata roczna musi zostać uiszczona przed pierwszą rundą, ale nie później niż do 31.03.2018.
• Strefa treningowa jest bezpłatna tylko dla osób posiadających roczne prawo do gry 18H NO LIMIT/18H PON-CZW.

SZATNIA
prysznic + ręcznik

STREFA TRENINGOWA*
15 zł

chipping oraz pitching area

szafka w wózkowni

20 zł / dzień

klubowicz 9H

10 zł / dzień

szafka ubraniowa (w tym dostęp do siłowni)

30 zł / dzień

gość

40 zł / dzień

szafka ubraniowa + sauna

50 zł / dzień

szafka w szatni ubraniowej lub w wózkowni
pakiet: szafka ubraniowa + wózkownia
* Dostępne wyłącznie dla klubowiczów.

600 zł / sezon *
1000 zł / sezon *

* Każdorazowe korzystanie ze strefy treningowej musi zostać
zgłoszone w Recepcji Toya Golf; strefa treningowa jest bezpłatna
tylko dla osób posiadających roczne prawo do gry 18H
NO LIMIT/18H PON-CZW; zakaz używania piłek z Driving Range
na pitching i chipping area.

TABELA OPŁAT 2018
Green Fee dla juniorów < 23 lat
– 50% od regularnych cen.

GREEN FEE 2018
green fee

poniedziałek - piątek

weekendy i święta

Pole 18 dołkowe

18 dołków

180 zł

280 zł

Pole 18 dołkowe

9 dołków

100 zł

150 zł

Pole 9 dołkowe

9 dołków

40 zł

60 zł

Green Fee dla seniorów na pole
18 dołkowe, osoby w wieku +60 lat
– 20% zniżki.
W regularnej cenie Green Fee na pole
18 dołkowe jest dostęp do szatni oraz
prysznica (w dniu rundy).

PAKIETY GREEN FEE NA OKAZICIELA *
pakiety green fee pole 18H

poniedziałek - piątek

weekendy i święta

Pakiet 4

oszczędzasz 80 zł / 120 zł

640 zł *

1000 zł *

Pakiet 5

oszczędzasz 100 zł / 150 zł

800 zł *

1250 zł *

Pakiet 6

oszczędzasz 120 zł / 180 zł

960 zł *

1500 zł *

Pakiet 12

oszczędzasz 600 zł / 720 zł

1560 zł *

2640 zł *

* Vouchery na pakiety green fee na okaziciela ważne są do 31.12.2018 roku lub do zamknięcia pola na sezon zimowy.

PAKIETY GREEN FEE IMIENNE **
pakiety green fee pole 18H

poniedziałek - piątek

weekendy i święta

Pakiet 4

oszczędzasz 140 zł / 180 zł

580 zł *

940 zł *

Pakiet 5

oszczędzasz 175 zł / 225 zł

725 zł *

1175 zł *

Pakiet 6

oszczędzasz 210 zł / 270 zł

870 zł *

1410 zł *

Pakiet 12

oszczędzasz 720 zł / 840 zł

1440 zł *

2520 zł *

** Vouchery na pakiety green fee imienne ważne są do 31.12.2018 roku lub do zamknięcia pola na sezon zimowy, vouchery wydawane są imiennie.

PAKIETY GREEN FEE COUNTRY IMIENNE ***
pakiety green fee pole 18H

poniedziałek - piątek

weekendy i święta

Pakiet 4

oszczędzasz 200 zł / 240 zł

520 zł *

880 zł *

Pakiet 5

oszczędzasz 250 zł / 300 zł

650 zł *

1100 zł *

Pakiet 6

oszczędzasz 300 zł / 360 zł

780 zł *

1320 zł *

Pakiet 12

oszczędzasz 840 zł / 960 zł

1320 zł *

2400 zł *

*** Vouchery na pakiety green fee country imienne ważne są do 31.12.2018 roku lub do zamknięcia pola na sezon zimowy, warunkiem skorzystania
z opcji pakietów country jest okazanie dokumentów (Karty HCP/karty klubowej) potwierdzających przynależność do klubu macierzystego
oraz miejsca zamieszkania, położonego ponad 100 km od Toya Golf&CCW, vouchery wydawane są imiennie.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

DRIVING RANGE

wózek Club Car elektryczny

140 zł

koszyk piłek na Driving Range

15 zł

wózek Club Car spalinowy

120 zł

koszyk piłek na Driving Range + kij

20 zł

wózek ręczny (trolley)

20 zł

pakiet 10 koszyków

140 zł

1 kij

10 zł

pakiet 20 koszyków

260 zł

1/2 kompletu kijów

50 zł

pakiet 50 koszyków

600 zł

komplet kijów

100 zł

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Płatności można dokonać w recepcji Toya Golf & CCW (gotówką/kartą) lub przelewem na konto bankowe :
Tytuł:
Odbiorca:
Nr konta:

Wybrane członkostwo/pakiet green fee (imię i nazwisko)
Toya Development Sp. z o.o. S.K., ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała
06 1750 1064 0000 0000 1276 3603

Prowadzenie Karty HCP przez Toya Golf&CCW jest możliwe tylko dla osób, które wykupiły członkostwo w sezonie 2018.
W przypadku chęci przystąpienia do Polskiego Związku Golfa, bądź aktywacji karty na nowy sezon, prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty
(150 zł - dorośli, 40 zł - Junior <25 lat, 20 zł – Junior <18 lat). Sezon 2018 w systemie PZG rozpoczyna się 01.04.2018r.

