POPLATKY GCRAD 2015
ČLENSKÉ plnohodnotné PRO ROK 2015
ČLEN
při úhradě do 31.1.2015
dospělý člen
5000
senior nad 62 let
3500
do 18‐ti let
1500
student 19‐26 let
3000

zvýšená při úhradě od 1.2. do 31.3.2015
5 500
3850
1650
3300

1.4. ‐ 30.4.2015
6000
4200
1800
3600

UDRŽOVACÍ POPLATEK 2015
při úhradě do 31.1.2015
dospělý člen
2000
senior nad 62 let
1500
do 18‐ti let
800
student 19‐26 let
1200

zvýšená při úhradě od 1.2. do 31.3.2015
2 200
1650
900
1350

1.4. ‐ 30.4.2015
2400
1800
1000
1500

ROČNÍ ČLENSTVÍ 2015
při úhradě do 31.1.2015
zvýšená při úhradě od 1.2. do 31.3.2015
1.4. ‐ 30.4.2015
dospělý člen
3500
3 850
4200
senior nad 62 let
3000
3300
3600
do 18‐ti let
2000
2200
2400
student 19‐26 let
2500
2750
3000
Roční členství na rok 2015 zahrnuje slevu ve výši 50 % na denní fee. Ostatní poplatky hradí v plné výši.
ZÁKLADNÍ SAZBA PLATÍ DO 31.1.2015 !!!
ZVÝŠENÁ SAZBA OD 1.2.2015 DO 31.3.2015
OD 1.4.2015 DO 30.4.2015 JE NAVÝŠENÍ O 20 %.
NEUHRADÍ‐LI ČLEN POPLATKY DO 30.4.2015 JE OD 1.5.2015 ZABLOKOVÁN. ODBLOKOVÁN BUDE PO UHRAZENÍ POPLATKU.
CELODENNÍ FEE NA ROK 2015
člen GC Radíkov s plnohodnotným ročním členstvím
nečlen GC Radíkov, pondělí až čtvrtek
nečlen GC Radíkov, pátek, sobota, neděle a svátek
senior nad 62 let, nečlen GC Radíkov, pondělí až čtvrtek
senior nad 62 let, nečlen GC Radíkov, pátek, sobota,neděle a svátek
děti do 18‐ti let, pondělí až čtvrtek
děti do 18‐ti let, pátek, sobota,neděle a svátek
host plněplatícího člena GC Radíkov hrajícího
ve společném flightu v pondělí až čtvrtek
host plněplatícího člena GC Radíkov hrajícího
ve společném flightu v pátek, sobotu, neděli a svátek
denní fee pro hráče GCOVA platí jen při turnajích
pořádaných GCOVA
sleva
fee pro ženy, platí každou středu a čtvrtek, není‐li svátek
nečlenové klubu GCRAD, startovací čas do 10:00 hod.
pondělí až čtvrtek
nečlenové klubu GCRAD, startovací čas do 10:00 hod.
pátek až neděle a svátek, neplatí při turnajích
pondělí až středa, dva hráči jedno fee
nesoutěžní výsledek
hendikepové dny
pro minimální zájem zrušeny !!!
na turnajích neplatí reciprocity !!!
jednotlivé slevy se nesčítají, uplatnit lze pouze jednu slevu !!!

bez poplatku
400
600
300
400
200
300
200
300
25%
sleva 25 %
sleva 25 %
sleva 25 %
fee dle ceníku
100 Kč a fee dle ceníku

VSTUP NA DRIVING RANGE, PUTTING A CHIPING GREEN
bez poplatku
MÍČE, HOLE, BUGINY, VOZÍKY
košík míčů ( 30 ks)
plněplatící člen GC Radíkov
člen GC Radíkov s ročním a udržovacím členstvím
nečlenové
děti a mládež do 18‐ti let
půjčovné holí
plněplatící člen GC Radíkov, mládež do 18‐ti let, senioři nad 62 let
ostatní
základní set (6 holí) s bagem
půjčovné buginy, vozíku
bugina na 9 jamek
bugina na 18 jamek
ruční vozík celodenně
VSTUPNÍ ČLENSKÉ POPLATKY
mládež do 18‐ti let, za podmínky vstupu jednoho z rodičů
mládež do 12‐ti let
mládež do 18‐ti let
student 19 až 26 let (doklad o studiu)
individuální členství jednotlivce
individuální členství seniora nad 62 let
druhočlenství mládeže do 18‐ti let
druhočlenství pro členy jiných golfových klubů 19 až 62 let
druhočlenství seniorů nad 62 let
rodinné členství, pro člena a zákonného partnera

20
50
50
30

30/ks
50/ks
300
300
550
100

500
500
1000
1500
8000
2000
500
3000
1000
14000

