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Putting 
Soutěžíme o deštníky.

Chipping 
Soutěžíme o poukazy  
na vstup do Funparku.

Driving
Soutěžíme o dárkové 

balíčky.

Bunker
Soutěžíme o poukazy  

na vstup do areálu.

Puttovací turnaj
Soutěžíme o poukázky  

na vstup.

Puttovací turnaj
Soutěžíme o golfovou hůl 

putter.



Jak probíhá
DEN Bav se golfem?
1. blok dne
 Pro zájemce o golf:
8:00  Začátek programu
8:30–12:00  Program v rámci stanovišť
11:00   Golfová exhibice – ukázka golfových holí
12:30 Vyhlášení vítězů – jednotlivá stanoviště  
  + Snag děti

2. blok dne
12:00–17:00 Pokračování programu v rámci stanovišť
13:00 Otevření jamek pro zájemce o golf, 
 kteří prošli všechna 4 stanoviště
14:00 Zahájení puttovacího turnaje pro
 negolfisty – registrace do turnaje probíhá 
 celý den
16:00   Golfová exhibice – ukázka golfové hry 
 výkonnostními hráči
17:30 Vyhlášení vítězů – jednotlivá stanoviště 
 + puttovací turnaj + Snag děti

Kromě toho pro vás máme
spoustu dalších aktivit
Zábava pro ženy:
Beauty lounge Asklepion - Institut klinické a estetické 

medicíny. Digitální diagnostika pleti a poradenství 
k omlazení, vyhlazení vrásek, vypnutí pokožky, 
ale i formování postavy či k léčbě křečových žil.

Zábava pro děti:
Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou – skákací 

hrad a malování na obličej.

BEANY POINT – testování dětských kol. Soutěžíme 
o poukázky na nákup zboží.

Další doplňkový program akce:
BIOPURO - ochutnávka raw dobrot, agáve sirupu 

a raw panenského kokosového oleje. Soutěžíme 
o poukázky na nákup agáve sirupu a kokosového 
oleje v raw bio kvalitě.

V průběhu celého dne probíhají soutěže o předplatné 
časopisu Premium Golf a o poukazy na sportovní aktivity 
v rámci projektu Lipno naplno.

A bonus navíc!
• Po předložení „zelené karty“ Bav se golfem 

získáte vstup zdarma na tréninkové plochy 
a zapůjčení holí v zámeckém Golf Resortu Hluboká 
(5. 9. – 31. 10. 2020).

• A také 20% slevu na konzumaci v golfové restauraci 
(5. 9. 2020).

• Dále 20% slevu na využití atrakcí ve Sportovně 
relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou 
(5. 9. – 31. 10. 2020).

www.bavsegolfem.cz/DEN-bav-se-golfem



Doprovodný program
DNE Bav se golfem

www.premiumsports.czbudejovice.rozhlas.cz

Sportovní 1278, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel.: 776 826 376

Mediální partneři

www.beany.cz

Beany – ryze česká značka, která 
se zaměřuje na výrobu sportovní 
výbavy pro děti a juniory. Za 
zrodem značky stojí rodiče, kteří 
chtějí pro své děti i ve sportu to 
nejlepší.

www.biopuro.cz

BioPuro – zabývá se dovozem 
extra panenského kokosového 
oleje ze Srí Lanky a agáve 
sirupu z Mexika. Veškeré 
produkty pochází z ekologického 
zemědělství.

www.odlo.cz

Odlo – značka sportovního 
oblečení  pro opravdové sportovní 

nadšence, která byla založena 
v roce 1946 v Norsku.

www.lipnonaplno.cz

LIPNO NAPLNO – projekt, který 
představuje krásy Lipenska a tipy 

na výlety, sportovní aktivity, 
databáze akcí a událostí. Celé 

Lipno na jednom místě.



Veronika Lálová
je tanečnice a lektorka latino stylů, ale i společenských 
tanců. Společně se Zdeňkem Piškulou vyhrála 
StarDance 8. řady a s Davidem Svobodou se stala 
finalistkou StarDance 9. řady. Je milovnicí samby 
a Brazílie.
Zveme Vás na vystoupení Veroniky Lálové  
v rámci DNE Bav se golfem: 
13:00 Vystoupení
13:30 Lekce samby s Veronikou

www.golfhluboka.cz, e-mail: recepce@golfhluboka.cz



Golf je sport pro každého. 
Mohou ho hrát děti i senioři.

Chcete si vyzkoušet sport, který vás může provázet celý 
život? Rádi soutěžíte a máte chuť si vydařený zážitek oko-
řenit výhrou? Přijďte se pobavit na náš DEN Bav se gol-
fem!

DEN Bav se golfem je zábavný den pro všechny 
sportovní nadšence. V rámci jednoho dne jsme pro vás 
připravili ochutnávku golfu, která vás přivede k tajům této 
hry, včetně dalších sportovních, soutěžních a zábavných 
aktivit.

Bav se golfem je platforma České golfové fede-
race, díky které si můžete zábavnou formou rozšiřovat 
golfové znalosti, neustále se zlepšovat a postupně se po-
souvat od úplných začátečníků až mezi pokročilé golfisty. 
Na webových stránkách www.bavsegolfem.cz naleznete 
nabídky všech zapojených hřišť a resortů. 

Když se bavíte golfem, můžete vyhrát! 

Na každém DNU Bav se golfem 
můžete vyhrát nejen hlavní cenu, 
ale i spoustu těch menších. Vyhla-
šujeme je v průběhu každého DNE 
Bav se golfem. Soutěžit o ně mů-
žete, pokud se zaregistrujete v naší 
ZÓNĚ Bav se golfem. 

Přehled všech cen, tedy 
hlavní cenu i dílčí ceny pro kon-

krétní DNY Bav se golfem, najdete na webové stránce 
www.bavsegolfem.cz/DEN-bav-se-golfem. 

Nezapomeňte se zúčastnit také vložených soutě-
ží na každém stanovišti a denních soutěží pro jednotlivé 
kategorie – golfoví hráči, začínající golfisté, děti. Hraje se 
o hodnotné ceny věnované hřištěm a jeho partnery!

Partneři platformy

Mediální partner České golfové federace

Platformu Bav se golfem provozuje
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