
Harmonogram imprezy: 
piątek, dn. 26.09.2014 runda treningowa 

zakwaterowanie w hotelu, a dla uczestników turnieju: runda treningowa (cena 
specjalna płatna na polu golfowym) i wspólna kolacja grillowa (w cenie za imprezę). 

sobota, dn. 27.09.2014 - TOGA GOLF 2014  
09.30 - zakończenie rejestracji uczestników turnieju głównego TOGA GOLF 2014 
10.00 - „tee time” - start pierwszego flightu turnieju głównego stableford ¾ 
handicapu (w turnieju konkursy na najdalsze uderzenie i na uderzenie najbliżej 
dołka), dodatkowa klasyfikacja stroke play brutto 
10.30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do turnieju na polu 6 dołkowym i do Kliniki 
Golfa 
11.00 start I turnieju na polu 6 dołkowym, 
10.30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Kliniki Golfa 
14.00 Klinika Golfa (dla początkujących). W programie m.in. zapoznanie z regułami i 
etykietą golfa, z „wyposażeniem” golfisty, nauka i praktyczne ćwiczenia połączone z 
pokazem uderzeń w najlepszym wydaniu, konkursy „pierwszego kroku” 
17.00 zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem; 
19.00 Hotel Park w Olsztynie - rozdanie nagród 
20.00 Hotel Park - bankiet z tańcami „TOGA DANCE BAR” (w programie m.in. taniec 
brzucha, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami). 

niedziela, dn. 27.09.2014 - TOGA REWANŻ  
09.00 - zakończenie rejestracji uczestników turnieju 
09.30 - start TOGAGOLF REWANŻ , stableford ¾ handicapu; dodatkowa klasyfikacja 
stroke play brutto i netto. 
10.00 start turnieju rewanżowego na polu 6 dołkowym, 
15.00 – zakończenie imprezy i rozdanie nagród (TOGA GOLF REWANŻ) 

Proponujemy zakwaterowanie: Hotel Park w Olsztynie położony przy ulicy Warszawskiej 119 
(10-701 Olsztyn); tel. +48 89 5240604; fax:+48 89 5240077. Uzyskaliśmy dla Państwa 
następujące ceny za pobyt: 

· pokój jednoosobowy + śniadanie – 160 złotych/doba, 
· pokój dwuosobowy + śniadanie – 190 złotych/doba. 

Proponujemy zakwaterowanie już w piątek. Rezerwacje indywidualne w hotelu w podanej 
cenie najpóźniej do dnia 15 września 2014 roku z powołaniem się na turniej TOGAGOLF. 
Późniejsze rezerwacje będą przyjmowane przez hotel w miarę wolnych miejsc. 
Opłata za uczestnictwo w imprezie wynosi 180 zł/os. Osoby, które dokonają tej wpłaty w 
niżej podanym terminie mają zapewniony pakiet startowy, napoje podczas turnieju i lunch 
na polu golfowym po turnieju głównym TOGAGOLF i po turnieju TOGA REWANŻ, a 
wieczorem nadzwyczajny bankiet z tańcami „TOGA DANCE BAR” (w programie m.in. taniec 
brzucha, konkursy dla uczestników turnieju głównego z atrakcyjnymi nagrodami). Ponadto 
zapraszamy uczestników do zwiedzania Olsztyna z przewodnikiem w dniu 27.09.2014 r. o 
godz. 17.00 (zbiórka pod Wysoką Bramą). Dla osób biorących udział wyłącznie w bankiecie i 
w zwiedzaniu oraz dla dzieci, przewidujemy odpłatność 120 zł/os. 
Powyższą opłatę należy uiścić do dnia 24.09.2014 r. na konto Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo” w Deutsche Bank Oddział Olsztyn nr 
73 1910 1048 2120 0053 2208 0001 
z dopiskiem TOGAGOLF. Osoby, które nie dokonały w tym terminie przelewu mogą dokonać 
wpłaty w dniu 26.09.2014 w hotelu (przed godz. 20) albo w dniu 27 września 2014 roku, do 



godziny 10.00 w recepcji pola golfowego. Pozostałe koszty, a przede wszystkim opłaty 
dzienne (startowe: 170 zł.- TOGAGOLF ; 170 zł. - TOGA REWANŻ, oraz 100 zł. dla chętnych za 
rundę treningową w dn. 26.09.2014 r ) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, 
bezpośrednio w recepcji pola golfowego. Członkowie MG&CC uczestniczą w turnieju na polu 
golfowym na zasadach klubowych. 
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach, koniecznie ze wskazaniem imienia i nazwiska 
uczestnika, adresu e-mail, telefonu, oraz kategorii (adwokaci, prawnicy, open) prosimy 
kierować: 

- pocztą elektroniczną pod adres e – mail: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl (z 
potwierdzeniem wpłaty o ile została dokonana do dnia 24.09.2014 r.) 
- drogą pocztową na adres: Kancelaria Adwokacka TOGA adw. Jerzy Dobrzański, ul. 
Wyzwolenia 32/2 10-106 Olsztyn (z potwierdzeniem wpłaty o ile została dokonana do 
dnia 24.09.2014 r.), 
- telefonicznie nr tel. +48 89 5236116; 

Są to także dane do kontaktu, z organizatorami turnieju. Organizatorzy zastrzegają 
możliwość zmian w organizacji imprezy. 
 

z up. Dziekana ORA w Olsztynie 
      adw. Jerzy Dobrzański 

mailto:j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl

