SÁRKÖZI GOLF SPORTEGYESÜLET KEDVEZMÉNYEK

Kedves Érdeklődő!

Szeretettel köszöntünk, a 2020. őszén alakult Sárközi Golf Sportegyesület nevében. Ahhoz,
hogy tagfelvételi szándékodban megerősítsük, összegyűjtöttünk neked induló
kedvezményeinket. Az egyesület vezetősége folyamatosan azon dolgozik, hogy az itt felsorolt
kedvezmények körét bővíteni tudjuk. Célunk az, hogy olyan lehetőségeket tudjunk biztosítani
tagjainknak, melyeket nem csak a sport kapcsán használhatnak, hanem a mindennapokban is
kedvezményeket kínálnak.
Örömmel jelenthetjük, hogy tavalyi kedvezményeink köre a 2022-es évben bővült, így
tagjaink több területen is élvezhetik a tagság előnyeit.
Kérlek, tekintsd át a lenti listát. Ez év folyamán is elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a
kedvezményes lehetőségek körét bővíteni tudjuk.
FONTOS információ: a kedvezmények igénybevételéhez a szolgáltatók az aktuális tagsági
kártya felmutatását kérheti!
Köszönettel:

Sárközi Golf Sportegyesület vezetősége

AZ SGSE TAGSÁG ELŐNYEI

-

green fee kedvezmények a hazai golfpályákon
Continental City Golf Club - 10% green fee kedvezmény, 10% éves tagsági
díjkedvezmény
Zala Springs Golf Resort - 10 % green feekedvezény hétköznapokon
Hencse National Golf & Country Club - 10% a green fee kedvezmény
Greenfield Golf & Country Club - 15% green fee kedvezmény, 10 % kedvezmény a
szállásszolgáltatásból (a kedvezmény érvényesítéséhez promóciós kód megadása
szükséges!)
Balaton Golf Club - 10 % napi green fee
Pannonia Golf & Country Club - 20% hétfői green fee árából

-

Continental City Golf Pro Shop-ban kedvezményes sportszer- és sportruházat vásárlási
lehetőségek,

-

klubrendezvényeken való kedvezményes részvétel ( kizárólag a tagság számára
szervezett összejövetelek, egyedi vagy családos rendezvények,

-

GOLF USA shopban kedvezményes sportszer- és sportruházat vásárlási lehetőség (
személyes és online vásárlás esetében is),

-

hazai és nemzetközi edzőtáborokban való kedvezményes részvétel lehetőség (10% az
edzői díj árából),

-

évente 3 alkalommal ingyenes, csoportos edzési lehetőség ( Continental City Golf
pályáján, vagy Kisorosziban),

-

zártkörű versenyeken való részvétel,

-

kedvezményes egyesületi póló vásárlási lehetőség,

-

facebook zárt csoporthoz való hozzáférés,

-

közösség építésben való részvétel,

-

üzleti kapcsolatok építésének lehetősége ( üzleti klub keretein belül).

