LETNE KARTE
sezona 2023
VRSTA LETNE KARTE

Cena

Opomba

Letna karta za zakonski par

3.400,00 EUR

Velja za dve osebi, vse dni v tednu, ob praznikih
in na turnirjih.

Neomejena letna karta

1.950,00 EUR

Velja vse dni v tednu, ob praznikih in na turnirjih.

Tedenska letna karta

1.550,00 EUR

Omogoča neomejeno igranje od ponedeljka do vključno
petka. Za igranje ob vikendih in praznikih velja
doplačilo v višini 50 % igralnine (GF).

Letna karta z doplačilom

1.050,00 EUR

Letna karta velja vse dni v tednu, ob praznikih in na
turnirjih, z vsakokratnim doplačilom 15 EUR.

Mladinska letna karta

900,00 EUR

Velja za rojene v letu 2000 in mlajše, in to vse dni v
tednu, ob praznikih in na turnirjih.

POGOJI:
1.

Veljavnost kart v sezoni 2023.

2.

Vse cene že vključujejo DDV.

3.

Imetniki letnih kart morajo pred igro rezervirati startni čas, najpozneje 24 ur pred začetkom igranja.

4.

Brez prijave v recepciji vstop na igrišče ni dovoljen.

5.

Če rezervirani startni čas ne bo izkoriščen, in to brez predhodne odpovedi, startnino kljub temu zaračunamo.

6.

Imetnik letne karte mora imeti obešanko na vidnem mestu.

7.

Vse ugodnosti iz naslova letne karte pripadajo le njenemu imetniku.

8.

Popusti, ki jih omogočajo letne karte, se ne seštevajo z drugimi popusti.

9.

Pridržujemo si pravico, da ob hujših kršitvah pravil na igrišču imetniku letne karte odvzamemo pravice igranja.

10. Pridržujemo si pravico do izvajanja vzdrževalnih in drugih del, ki lahko vplivajo tudi na igranje golfa. Ob večjih posegih in zaprtju (dela) igrišča bodo
imetniki letnih kart in obiskovalci igrišča o tem pravočasno obveščeni.
11.

Imetniki letnih kart so dolžni upoštevati pravila v zvezi z letnimi kartami in tudi druga pravila igrišča Golf Grad Otočec.
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CENIK GOLF STORITEV

sezona 2023
VRSTA STORITVE

Cena

9 igralnih lukenj

40,00 EUR

18 igralnih lukenj

70,00 EUR

Žeton za vadišče, 34 žogic

3,00 EUR

Izposoja vozička za opremo

5,00 EUR

Izposoja ene palice

3,00 EUR

Izposoja seta palic

25,00 EUR

Vozilo za golf, 9 lukenj

20,00 EUR

Vozilo za golf, 18 lukenj

30,00 EUR

Uporaba lastnega vozila na igrišču (9 ali 18 lukenj)

15,00 EUR

Dostava na igrišče

10,00 EUR

Vodeni ogled igrišča (45 min.)
Psi na igrišču
Spremljevalec na igrišču (9 ali 18 lukenj)

8,00 EUR na osebo
5,00 EUR na psa
10,00 EUR

UGODNOSTI
Popusti veljajo le za igralne karte (green fee):
•
hotelski gosti Term Krka – 20 %
•
seniorji (nad 60 let) – 10 %
•
mladina (do dopolnjenega 23. leta) – 50 %
•
člani Golf kluba Grad Otočec – 20 %
POGOJI
•
Popusti se ne seštevajo.
•
Davek na dodano vrednost (DDV) je že vključen v ceni.
•
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in vsebin.
•
Za uveljavljanje ugodnosti mora golfist svojo starost dokazovati z veljavnim osebnim dokumentom, članstvo Golf kluba Grad Otočec pa z veljavno
člansko izkaznico.
•
Velja od 1. 1. 2023.
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LETNI NAJEM

p rost ora za s hranjeva n je o p reme

VRSTA STORITVE

Cena v sezoni 2023

Letni najem omarice, majhne

80,00 EUR

Letni najem omarice, velike, z električnim priključkom

180,00 EUR

Najem parkirišča za voziček, z električnim priključkom

160,00 EUR

POGOJI
•
Najem omarice je mogoč v času aktivne sezone 2023, in sicer predvidoma od marca do novembra.
•
Vse cene že vključujejo DDV.
•
Zakup prostora za shranjevanje opreme omogoča shranjevanje opreme za eno osebo.
•
Shranjevanje opreme je na lastno odgovornost.
•
Za varnost shranjene opreme skrbi vsak zakupnik sam, tako dosledno zaklepa dostopne točke in skrbi za ključe, ki so mu bili dodeljeni.
•
Vsi zakupniki so dolžni ob koncu sezone izprazniti najeti prostor in vrniti ključe v recepciji igrišča za golf.
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CENIK POUČEVANJA
v sezoni 2023
VRSTA STORITVE

Število oseb

Cena

Individualna ura*

1

40,00 EUR

Paket 5 individualnih ur*

1

150,00 EUR

Individualna učna ura*

2

55,00 EUR

Skupinska učna ura**

3–6

35,00 EUR/osebo

Predstavitev golfa**

2–5

25,00 EUR/osebo

Predstavitev golfa za večje skupine**

5–10

200,00 EUR

Predstavitev golfa za večje skupine**

11-15

270,00 EUR

Predstavitev golfa za večje skupine**

16-20

340,00 EUR

Predstavitev golfa za večje skupine**

nad 20

15,00 EUR/osebo

POGOJI
•
Vse storitve se izvajajo na igrišču Golf Grad Otočec.
•
Učna ura traja 45 min.
•
* Pri individualnih urah pripada stranki za plačano uro 1 žeton.
•
** Pri skupinskih urah zagotovi igrišče za izvedbo programa po en žeton na osebo.
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POGOJI TURNIRJEV
v sezoni 2023

VRSTA STORITVE

ponedeljek-petek

sobota, nedelja in prazniki

Startnina

9,00 €

15,00 €

Vključuje turnirsko kotizacijo in obdelavo
podatkov.

Igralnina

45,00 €

55,00 €

Imetnikom letnih kart se igralnina
obračuna skladno s cenikom letnih kart
2022.

Praktične nagrade

Praktične nagrade

Nagradni sklad
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Dodatne informacije

Vključuje praktične nagrade (brisače,
žogice, tee-ji), v vrednosti 20,00 €.

