
ČLENSTVÍ V GCLKO 2021
termín pro úhradu herních poplatků: 28. února 2021

bankovním převodem: č.ú.: 1410720339/0800

variabilní symbol: Vaše členské číslo (7900xxxx), které je nutné pro správnou identifikaci 
platby. 

konstantní symbol: 0308

pozn: pokud platíte za více členů, prosíme, uveďte do poznámky všechna členská čísla. 

platba v hotovosti: 

Platba členských poplatků v hotovosti je možná po předchozí domluvě s manažerkou.

Členské herní poplatky nelze hradit na golfové recepci. 

ŘÁDNÉ HERNÍ FEE

cena: 10 800 Kč

cena přidružený člen: 9 800 Kč (Sleva na dalšího řádného dospělého člena klubu z řad rodiny 
nebo prokazatelného partnera.)

cena senior (nad 65 let): 9 800 Kč

 green FEE (klubová karta)

 vedení a správa hráče v ČGF 

 neomezený vstup do Indoor golfu

 neomezený vstup na cvičné plochy (driving range, chipping and putting green, cvičný 
bunker, tříjamková akademie)

 vlastní karta na driving range (na vydavač míčů)

 zvýhodněná cena míčů na driving range 30 Kč/koš (27 - 30 míčů)

 čerpání recipročních slev na partnerských hřištích

 1x ročně denní FEE (9 nebo 18 jamek) pro hosta člena ZDARMA

 15% sleva na denní FEE (9 a 18 jamek) pro hosta člena 

 zapůjčení ručníku/osušky (v hlavní sezóně)

 sleva na ubytování v hotelu 25 %*

 sleva na lázeňské služby 10 % pro člena nebo rodinného příslušníka*

 4x celodenní vstup do hotelového bazénu

* Je nutné se prokázat členství (plastovou kartou nebo členskou kartou v app TeeTime). 



ROČNÍ HERNÍ FEE

cena: 5 500 Kč

 green FEE se slevou 50 %
 vedení a správa hráče v ČGF 
 vstup do Indoor golfu se slevou 50 %
 vstup na cvičné plochy (chipping and putting green, cvičný bunker, tříjamková 

akademie) se slevou 50 %
 vlastní karta na driving range (na vydavač míčů)
 zvýhodněná cena míčů na driving range 30 Kč/koš (27 - 30 míčů)
 čerpání recipročních slev na partnerských hřištích
 10% sleva na denní FEE (9 a 18 jamek) pro hosta člena 
 sleva na ubytování v hotelu 25 %*
 sleva na lázeňské služby 10 % pro člena nebo rodinného příslušníka*
 4x celodenní vstup do hotelového bazénu
 Roční členství je možné zakoupit opakovaně.

* Je nutné se prokázat členství (plastovou kartou nebo členskou kartou v app TeeTime). 

UDRŽOVACÍ (OMEZENÉ) ČLENSTVÍ

cena: 3 000 Kč

 green FEE a vstupy podle platného ceníku
 vedení a správa hráče v rámci ČGF 
 vlastní karta na driving range (na vydavač míčů)
 sleva na ubytování v hotelu 25 %*
 sleva na lázeňské služby 10 % pro člena nebo rodinného příslušníka*

* Je nutné se prokázat členství (plastovou kartou nebo členskou kartou v app TeeTime). 

DĚTSKÉ ČLENSTVÍ

cena do 13 let: 1 500 /2 000 Kč

cena juniorské do 18 let: 2 500 /3 000 Kč

Nižší cena je podmíněna účastí alespoň na třech mládežnických klubových turnajích. 

Mimořádná dodatečná sleva 500 Kč na dítě, jehož aspoň jeden rodič nebo prarodič je řádným 
členem klubu.

 green FEE (klubová karta)
 vedení a správa hráče v ČGF 
 neomezený vstup do Indoor golfu
 neomezený vstup na cvičné plochy (driving range, chipping and putting green, cvičný 

bunker, tříjamková akademie)
 vlastní karta na driving range (na vydavač míčů)
 zvýhodněná cena míčů na driving range 30 Kč/koš (27 - 30 míčů)
 čerpání recipročních slev na partnerských hřištích
 1x ročně denní FEE (9 nebo 18 jamek) pro hosta člena ZDARMA
 15% sleva na denní FEE (9 a 18 jamek) pro hosta člena 
 dětské tréninky první sezónu zdarma každý čtvrtek 16 - 18 hod. (během šk. roku)



 zapůjčení ručníku/osušky (v hlavní sezóně)
 sleva na ubytování v hotelu 25 %*
 sleva na lázeňské služby 10 % pro člena nebo rodinného příslušníka*
 4x celodenní vstup do hotelového bazénu

* Je nutné se prokázat členství (plastovou kartou nebo členskou kartou v app TeeTime). 

STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ

18 - 26 (do dovršení věku) let

cena: 4 600 CZK

Pro uplatnění studentského FEE je třeba doložit platné potvrzení o denním studiu.
Mimořádná dodatečná sleva 500 Kč na studenta, jehož aspoň jeden rodič nebo prarodič je 
řádným členem klubu.

 green FEE (klubová karta)
 celoroční vstup do Indoorgolfu
 vstup na cvičné plochy (driving range, chipping and putting green, akademie)
 zapůjčení ručníku/osušky (v hlavní sezóně)
 1x ročně denní FEE (18 jamek) pro hosta člena ZDARMA
 15% sleva na denní FEE (9 a 18 jamek) pro hosta člena 
 sleva na ubytování v hotelu 25 %** 
 sleva na lázeňské služby 10 % pro člena nebo rodinného příslušníka**
 4x celodenní vstup do hotelového bazénu
 čerpání recipročních slev na partnerských hřištích
 vedení a správa hráče v rámci ČGF (magnetická karta člena ČGF)
 karta na driving range (na vydavač míčů)
 zvýhodněná cena míčů na driving range 30 Kč/koš (27 - 30 míčů)

* Je nutné se prokázat členství (plastovou kartou nebo členskou kartou v app TeeTime).

PRONÁJEM ŠATNÍ SKŘÍŇKY (chodba nebo šatna)

1 100 Kč / rok 

Zvýhodněná GOLF SEZÓNKA pro členy GCLKO: 

 pro zájem o nákup kontaktujte manažerku klubu 
 1 x FEE 9 jamek navíc ke standardní nabídce
 Můžete čerpat libovolně na hřištích Kaskáda, Olomouc, Ostravice, Skalica. 
 3500 Kč: 6x green FEE na 9 jamek (možno libovolně skládat do 18ti jamkových green

FEE = 3x18, nebo 6x9 jamek)
 4900 Kč: 10x green FEE na 9 jamek (možno libovolně skládat do 18ti jamkového 

green FEE = 5x18, nebo 10x9 jamek)

Ing. Jitka Cupáková
manažerka klubu
telefon: +420 577 152 171
mobil: +420 739 079 911
e-mail: jitka.cupakova@gclk.cz

https://www.centralgolfclub.cz/chytrasezonka

