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4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP  24. – 27. 7. (po–čt) 
Cena: 4 800,- Kč/ 1 dítě 
• příměstský golfový kemp, každý den program od 8:45–16:00 hod. 
• výuka golfu včetně her na hřišti, svačina/oběd/ svačina vč. pitného režimu 
• kemp se otvírá při min. počtu 5 dětí 
Trenéři: Martin Laimar (děti do 10 let) 
Lukáš Horák (10 let a starší), kondiční trenér

5 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP  7. – 11. 8.                 (po–pá) 
Cena: 5 000,- Kč/1 dítě 
• příměstský golfový kemp, každý den program od 8:45 – 16:00 hod. 
• v ceně výuka golfu včetně her na hřišti, svačina/oběd/svačina vč. pitného režimu 
• v pátek golfový turnaj 
Trenér: Martin Laimar (max. 10 dětí v kurzu, počet míst omezen)

4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP  14. – 17. 8. (po–čt) 
Cena: 4 800,- Kč/ 1 dítě 
• příměstský golfový kemp, každý den program od 8:45 – 16:00 hod. 
• výuka golfu včetně her na hřišti, svačina/ oběd/ svačina vč. pitného režimu 
• kemp se otvírá při min. počtu 5 dětí 
Trenéři: Martin Laimar (děti do 10 let); Lukáš Horák (10 let a starší), kondiční trenér

5 DENNÍ POBYTOVÝ GOLFOVÝ KEMP  17. – 21. 7. (po–pá) 
Cena: 7 500,- Kč/1 dítě 
• pobytový golfový kemp (ubytování v hotelu Kaskáda) 
• v ceně výuka golfu včetně her na hřišti, ubytování, plná penze vč. pitného režimu 
• v pátek golfový turnaj

CZECH PGA Junior Golf Camp Kaskáda  26. – 31. 8. (so–čt) 
Cena: 10 500,- Kč/1 dítě 
• pobytový sportovní golfový kemp pro mladé talentované hráče do 18 let s HCP max. 25 
• v ceně výuka golfu, hra na hřišti, kondiční trénink, ubytování, plná penze vč. pitného režimu 
Trenéři: Petr Moučka (trenér RTC ČGF Východ B) a Milan Mojžíš (kondiční trenér ČGF), 
dále přední čeští profesionální hráči golfu.
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