
 
Informácie a všeobecne platné podmienky pre denný golfový tábor  

Rytieri & kňažné golfu 2019 
 
 

1. Pri registrovaní rodič odovzdá na začiatku prvého dňa letného denného golfového tábora všeobecne 
platné podmienky pre golfový tábor Rytieri & kňažné golfu 2019. V dolnej časti je miesto pre podpis 
rodiča. Registrácia prebieha v Golfovom klube ssg, Vážska 32, 821 07 Bratislava. 

2. Poplatok za tábor je určený aktuálnym cenníkom.  
3. V prípade, ak dieťa ochorie, rodič zatelefonuje na (0910 920 807), oznámi neúčasť dieťaťa v tábore.  
4. V cene tábora je zahrnutý celodenný program podľa aktuálneho letáku. Program je zverejnený na 

www.ssg.sk a https://www.facebook.com/golfssg , 
stravovanie (obed, desiata, ovocie po obede, nápoje počas celého dňa), zapožičanie golfovej výstroje, 
využívanie tréningových plôch golfu  

5. Príchod detí sa uskutoční medzi 8.00 a 8.30. Golfový klub SSG, Vážska 32, 821 07 Bratislava. 
6. Vyzdvihnutie detí je naplánované na 16.00 z Golfového klubu SSG.  
7. V prípade neskorého vyzdvihnutia detí z tábora (po 16:00), poplatok 5,- eur. 
8. Dieťa si do tábora každý deň prinesie: pohodlnú športovú obuv, športové oblečenie. Dodržiavanie dress 

kódu nie je podmienkou. iné: uterák, hygienické vreckovky, krém na opaľovanie, slnečné okuliare, plavky. 
9. Golfový klub SSG zodpovedá za deti od ich príchodu medzi 8.00 a 8.30 do 16.00. Mimo tohto času sú za 

deti zodpovední rodičia. V prípade meškania rodiča z dôvodu nepredvídateľných okolností je povinný 
telefonicky oznámiť meškanie a oneskorené vyzdvihnutie dieťaťa na telefónnom čísle trénera (0949 816 
488).   

10. Prihlášku do tábora je možné stornovať najneskôr 14 kalendárnych dní pred jeho oficiálnym začiatkom so 
storno poplatkom 5,- Eur. V prípade choroby dieťaťa je možné termín tábora presunúť na iný termín bez 
akéhokoľvek storno poplatku. Po tomto termíne (menej ako 14 kalendárnych dní pred začatím tábora) je 
storno poplatok vo výške 25% z celkovej sumy za tábor. Stornovanie je potrebné urobiť písomne na 
ssg@ssg.sk alebo osobne na recepcii Golfového klubu ssg  podpísaním storno formulára.  

11. Pre účastníkov tábora odporúčame uzavrieť úrazové poistenie. Poistenie je možné dohodnúť v deň 
registrácie v Golfovom klube ssg. Poisťovňa Union, cena pre jednu osobu na jeden deň 0,30€. Poistné 
krytie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí počas golfového tábora organizovaného poistníkom. 

12. Pri registrácii žiadame odovzdanie fotokópie zdravotného preukazu dieťaťa. 
13. Obedy si deti vyberajú z ponuky troch jedál v deň registrácie na základe jedálneho lístka na celý týždeň. 
14. Aktuálne informácie a fotografie z podujatia si budete môcť priebežne sťahovať zo stránky www.ssg.sk a 

https://www.facebook.com/golfssg  
 
Vyššie uvedeným podmienkam letného denného golfového tábora rozumiem a súhlasím s nimi.  
      
 
 
 

Dátum:  _________________    

  

 

Meno dieťaťa: ___________________________________________  

 

 

E-mail:          ___________________   Podpis rodiča: ____________________ 
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