
    

 

ZAPROSZENIE 
 

Komisja Kobiecego Golfa ma zaszczyt zaprosić wszystkie golfistki na turniej „Wiosna jest kobietą”. 
Turniejowi towarzyszyć będzie debata na temat kierunków rozwoju golfa kobiecego w Polsce oraz 
gala zwieńczająca plebiscyt na najaktywniejszą kobietę w polskim golfie.  
 
„Wiosna jest kobietą” to nie tylko zwieńczenie naszego całorocznego wkładu w propagowanie tej 
pięknej dyscypliny sportu wśród kobiet. Urzekająca sceneria pola golfowego Gradi Golf Club, i jego 
harmonia z naturą pozwolą zapomnieć o rzeczywistości, uciec od problemów dając  umysłowi chwilę 
wytchnienia. To także okazja do tego, by zachęcić swoje znajome do rozpoczęcia przygody z golfem, 
bo golf to kalejdoskop zdrowia, urody i zdrowego trybu życia… golf to gra wyobraźni.  
 

Program 
24.04 – niedziela  
9.30   – start II Turnieju Integracyjnego - „Wiosna jest kobietą” 
11.00 – 13.00 – Akademia Golfa dla początkujących 
14.30 -  lunch 
15.30 - ogłoszenie wyników turnieju i rozdanie nagród ufundowanych przez Laboratorium Dr Irena 
Eris 
16.00 – debata  
19.00 – ogłoszenie wyników plebiscytu na najaktywniejszą kobietę w polskim golfie w sezonie 2015 
 

Turniej i Akademia Golfa 
 

Zgłoszenia na turniej przyjmowane są do soboty 23 kwietnia do godziny 12.00. Prosimy również o 
zgłaszanie chętnych Pań do wzięcia udziału w Akademii Golfa. 
 
Runda treningowa odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 14.00.  
 
Szczegóły przebiegu turnieju:  

 Format: Texas Scramble ½ hcp pary  

 Start: shotgun o godz. 9.30 

 Grupy oraz dołki startowe zostaną ogłoszone na odprawie, która odbędzie się przed 
Domkiem Klubowym o 9.00 

 
Planowane tematy na debatę 

1. Dyskusja nt. działań na rzecz popularyzacji golfa wśród kobiet – akcja „Przyprowadź 
koleżankę”. 

2. Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Golfa 
Seniorek. Reprezentacja PSGS na Marissa Sgaravatti Trophy 2016. Członkostwo seniorek w 
PSGS. 

3. Ogłoszenie plebiscytu na najaktywniejszą kobietę w polskim golfie w sezonie 2015 – dyskusja. 
4. Dyskusja nt. popularyzacji golfa w mediach – Dzień Matki i Dzień Dziecka jako szansa 

promocji golfa w prasie i telewizji. 
5. Wolne wnioski oraz tematy zgłoszone przez golfistki. 
6. Podsumowanie roku 2015. 
7. Tematy zgłoszone przez golfistki. 

 
 
 
 



    

 

Atrakcje dodatkowe 
23.04 – sobota  
14.00 – Akademia Golfa dla początkujących   
16.00 – lekcja jogi  
18.00 – wykład „Nie potrafię schudnąć – jak się diagnozować gdy nie możemy schudnąć” 
20.00 – degustacja dań  zgłoszonych do certyfikatu „Dziedzictwo kulinarne” 
 
Na tą okazję zespół pałacu Brzeźno Golf & Spa przygotował dla zainteresowanych uczestniczek 
bardzo atrakcyjne pakiety obejmujące pobyt już od piątku 22.04, są to m.in.: zniżki na noclegi i 
usługi Spa & Welness, loterie z nagrodami w postaci masażów, bezpłatna akademia golfa dla osób 
towarzyszących. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.  
 
Więcej informacji: 
Pałac Brzeźno,  
Tel. (+48) 312 59 77 
 
Zgłoszenia obecności prosimy wysyłać na adres recepcja@palac-brzezno.pl. 
 
Propozycje dodatkowych tematów debaty prosimy przesyłać na adres: kgk@pzgolf.pl do dnia 15 
kwietnia 2016 r. 
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