
   

 

 
„XVIII TOGAGOLF 2017” 

 

Naterki, 16-17 września 2017 r. 
 

 
Informacje dla uczestników 

Opłaty:  

1. za turniej (TOGAGOLF- sobota) opłata wynosi 200 zł. - w cenie lunch i bankiet;  
za turniej (TOGAGOLF REWANŻ - niedziela) opłata wynosi 180 zł. - lunch w cenie  
(razem za 2 dni 380 zł);  
aplikanci adwokaccy i członkowi MG&CC, którzy nie uczestniczą w bankiecie płacą za 
każdy turniej 100 zł/os (lunch w cenie);  

2. za udział w Akademii Golfa (minimum 8 osób), z prawem gry na małym polu, konkursami i 
lunchem opłata wynosi 50 zł/os. 

3. za bankiet (osoby towarzyszące golfistom mile widziane) opłata wynosi 100 zł/os; aplikanci 
adwokaccy i członkowie MG&CC uczestniczący w turnieju głównym 70 zł./os. 

Opłaty te będą przyjmowane w biurze turnieju przy recepcji pola golfowego MG&CC w dniu 
16.09.2015 r. od godz. 8.00. 
 
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są telefonicznie lub mailem od dnia 10 sierpnia 2017 r. przez 
recepcję MG&CC, tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl.  
 
Noclegi w hotelu MG&CC w specjalnej cenie (minus 10%) na hasło TOGAGOLF - liczba miejsc 

ograniczona. tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl. 
 
Uwaga! Lista uczestników turnieju TOGAGOLF zostanie zamknięta w dniu 15.09.2017 r. o godz. 
15.00 z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.00 
w dniu 16.09.2015 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu 
turnieju. Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do biura turnieju przy recepcji MG&CC 
celem rejestracji i dokonania opłat turniejowych. Brak opłaty i rejestracji co najmniej na 30 min. 
przed zaplanowanym startem może spowodować zmianę w rozstawieniu uczestnika. Te same 
zasady obowiązują w turnieju w niedzielę. Uczestnicy turnieju TOGAGOLF (członkowie MG&CC na 
zasadach klubowych) mają możliwość treningu w dniu 15.09.2017 r. (piątek). green fee - cena 100 
zł./os.  
 
Zachęcam do odwiedzenia strony: www.togagolf.pl 
 

         adw. Jerzy Dobrzański 
       organizator  

   tel: 895236116 lub tel.604273653;  
mail: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl  
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