Pozvánka na poslední možnost hry – BEROUN 21.10.2020
V rámci povolení individuální hry si mohou hráči zahrát na výpočet hcp jako „nesoutěžního výsledku“.
Nejedná se o turnaj, a proto není žádné vyhlášení ani rozdávání cen po turnaji. Hráči musí dodržovat
povinné odstupy, nošení roušek a veškeré podmínky vydané Vládou ČR k situaci nákazy Covid 19.
Středa 21.10.2020
POSTUPNÝ START od 9.30 hod.,
v případě většího počtu přihlášených hráčů bude start ze dvou jamek.
Cena:
1.500,- Kč (fee,startovné + občerstvení) všichni hráči bez členství v G.C. Beroun
500,- Kč (občerstvení+ startovné) hráči G.C. Beroun
1.300,- Kč (fee,startovné + občerstvení) registrované členky CLGA
V rámci povolení individuální hry si mohou hráči zahrát na výpočet hcp jako „nesoutěžního
výsledku“. Nejedná se o turnaj, a proto není žádné vyhlášení ani rozdávání cen po turnaji. Hráči musí
dodržovat povinné odstupy, nošení roušek a veškeré podmínky vydané Vládou ČR k situaci nákazy Covid
19. Hráči se mohou pohybovat ve venkovních prostorech klubu na terase s dodržením povinných odstupů
a s dodržením podmínky ve skupinách po čtyřech osobách. Veškeré občerstvení, které se bude podávat,
dostanou hráči výdejem z okénka restaurace.
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Akreditace a snídaně bude připravena na terase klubovny od 8 hodin – platbu prosíme v hotovosti
Při registraci obdrží každý hráč dárek od spol. LIKOR – malá lahvička portského, vouchery na odběr zboží
s téměř 50 % slevou na internetové shopu UNDER ARMOUR a dárkový balíček od spol. ČESKÁ
ČOKOLÁDA
V rámci stravování je pro hráče připravena snídaně (výběr: káva nebo čaj, párek v rohlíku nebo sekaná v
housce, polévka), svačina do bagu (sandwich,banán,jablko,kobliha,voda), oběd (výběr ze tří jídel dle
denního menu)
Své výsledky naleznou hráči po hře na serveru cgf v sekci "nesoutěžní výsledky".
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