Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vám, jako členu Golf Clubu Sokolov, poděkovali za Vaši golfovou přízeň v roce 2021. Chceme
Vám popřát hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů ve Vašem profesním a osobním životě a v neposlední řadě pak
ve sportovních činnostech v roce 2022. Věříme, že i v roce 2022 se s Vámi budeme často setkávat na hřišti
v Sokolově a že se nám podaří navázat na rozvíjející se tradici golfového sportu v našem klubu.

Roční klubový členský poplatek pro hrající členy – 2022
Dospělý
- Kč 2.ooo,senioři
- Kč 1.4oo,mládež do 15 let - Kč 2oo,mládež 15 – 18 let - Kč 1.4oo,Roční udržovací poplatek pro nehrající členy – 2022
Kč 1.5oo,-

Roční klubový členský poplatek uhraďte na účet GCSO č. ú. 502502502/0300
VARIABILNÍ SYMBOL POPLATKU – ČLENSKÉ ČÍSLO
pro zjednodušení identifikace plateb uvádějte jméno plátce.

Roční hrací poplatek pro sezonu 2022
základní Kč 13.ooo,mládež Kč 4.5oo,studenti Kč 6.5oo,senioři 60 – 70 let - Kč 7.5oo,senioři 70 – 80 let - Kč 4.ooo,senioři nad 80 let
ZDARMA
Zvýhodněný roční hrací poplatek pro dospělé rodinné příslušníky

Kč 10.ooo,- vztahuje se na dospělé rodinné příslušníky pouze v tzv. přímé větvi
tzn. manželé, rodiče, dospělé děti, prarodiče, dospělá vnoučata.

Roční hrací poplatek uhraďte na účet Golf Sokolov a.s. č. ú.17353013/0300
variabilní symbol poplatků = rodné číslo člena, pro zjednodušení identifikace plateb uvádějte jméno
plátce.
Z důvodu správné identifikace plateb, převádějte v případě poplatků za více členů (rodina), platby za
každého člena jednotlivě pod příslušným variabilním symbolem (RČ)!

Golf Sokolov a.s. nabízí hráčům možnost splátkové úhrady ročního hracího
poplatku. Pokud zvolíte tuto možnost musí být Vaše poplatky uhrazeny do 30.6.2022.
Pro další informace kontaktujte, prosím, pana Jana Michalicu, tel. číslo 774 554 548,
club@golf-sokolov.cz

Rádi bychom vám poděkovali za včasnou úhradu poplatků nejpozději do
31. 03. 2022
Členové, kteří nebudou mít v termínu do 31. 03. 2022 uhrazené klubové členské poplatky,
zůstanou po tomto datu zablokováni na serveru ČGF, čímž jim bude znemožněna účast na
golfových turnajích. Za každý měsíc prodlení, jim bude Golfovým klubem Sokolov účtována
sankce Kč 200,-!!!

O dalším dění v klubu, včetně plánovaných akcí, Vás budeme informovat na Valné hromadě, jejíž
termín bude s předstihem oznámen na webových stránkách a mailingem. V případě jakýchkoliv
nejasností a dotazů neváhejte a kdykoliv kontaktujte sekretáře klubu nebo recepci hřiště. Aktuální
kontakty naleznete na www.golf-sokolov.cz
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