„XIV TOGAGOLF 2013”
Szanowni Golfiści i sympatycy gry w golfa!
Już po raz czternasty na polu golfowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach k/Olsztyna
w dniach 31.08-1.09.2013 r. odbędzie się impreza golfowa dla pasjonatów tej dyscypliny i dla
ciekawych, którzy dopiero chcą spróbować. XIV Turniej TOGA GOLF organizowany corocznie
przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie to nie tylko turniej golfowy ale także niezwykła
impreza integracyjna środowiska adwokatów i przedstawicieli innych zawodów. Jak co roku
będziemy rywalizować w klasyfikacji „open”, a także o Puchary Prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Przewidujemy klasyfikację
drużynową (kategorie zależne od zgłoszeń) - w ub. roku rozegraliśmy I Mistrzostwa Polski Izb
Adwokackich. Klasyfikacja strokeplay brutto będzie uwzględniana w rankingu PZG. Dla średnio
zaawansowanych odbędzie się turniej na małym polu, a dla osób, które nie zetknęły się z golfem
organizujemy „Akademię Golfa”, w której chętni poznają zasady i spróbują tej dyscypliny.
Wieczorem spotykamy się wszyscy na uroczystości ogłoszenia wyników, tym razem w 5
gwiazdkowym nowym hotelu Marina Golf Club położonym nad jez. Wulpińskim (3 km. od pola
golfowego). Po ogłoszeniu wyników tradycyjnie spotykamy się na bankiecie - uroczystej kolacji.
Uczestnicy obecni na ceremonii ogłoszenia wyników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas
turnieju mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. W niedzielę (1.09.2013 r.) rozegrany zostanie turniej
TOGA REWANŻ. Dla osób, które nie czują się na siłach, by wziąć udział w turnieju głównym,
zostanie zorganizowany turniej na małym 6 dołkowym polu.
Jerzy Dobrzański
organizator
XIV TOGA GOLF 2013
Program 31.08.2013
09.30 - zakończenie rejestracji uczestników turnieju głównego TOGA GOLF 2013
10.00 - „tee time” - start pierwszego flightu turnieju głównego stableford ¾ handicapu (w
turnieju konkursy na najdalsze uderzenie i na uderzenie najbliżej dołka)
10.30
zakończenie przyjmowania zgłoszeń do turnieju na polu 6 dołkowym i do Kliniki
Golfa
11.00
start I turnieju na polu 6 dołkowym,
11.30
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”
19.00 –20.00 Hotel MARINA GOLF CLUB - rozdanie nagród i uroczysta kolacja
TOGA GOLF REWANŻ
Program 1.09.2013
09.00 - zakończenie rejestracji uczestników turnieju
09.30 - start TOGAGOLF REWANŻ shot gun, stableford ¾ handicapu
10.00
start turnieju rewanżowego na polu 6 dołkowym,
14.30 – zakończenie imprezy i rozdanie nagród (TOGA GOLF REWANŻ)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na załączonym formularzu do turnieju wraz kopią dowodu wpłaty proszę przesyłać na
adres: j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl lub faxem nr tel. 895236116. Zgłoszenia przyjmuje także
recepcja Klubu Mazury Golf & Country Club Naterki, ul. Golfowa 20A, 11-036 Gietrzwałd, tel. 89
513-15-40;
Uwaga! Lista uczestników turnieju Toga Golf zostanie zamknięta w dniu 29.08.2013 r. o godz.
15.00 z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Po tym terminie (nie później niż do godz. 9.30
w dniu 30.08.2013 r.) zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową – rozstawienie w dniu

turnieju. Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do recepcji MG&CC celem rejestracji, a
osoby nie zgłoszone wcześniej także do dokonania opłat turniejowych. Brak opłaty i rejestracji co
najmniej na 45 min. przed zaplanowanym startem może spowodować zmianę w rozstawieniu
uczestnika. Te same zasady obowiązują w turnieju w niedzielę.
Opłaty
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promocja:
w cenie:
2 dni dni turniejowe, 2x lunch,
uroczysta kolacja (w 5
gwiazdkowym hotelu)
2 dni dni turniejowe, 2x lunch
jeden dzień turnieju 1x lunch
uroczysta kolacja
turniej na 6 dołkowym polu (2
rundy 12 dołków) +bar kawowy
sobota
turniej na 6 dołkowym polu (2
rundy 12 dołków) +bar kawowy
niedziela
Klinika Golfa - sobota
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dla początkujących bez opłat (minimum 10 osób)

Uwaga: Uczestnicy turnieju TOGA GOLF (członkowie MG&CC na zasadach klubowych) mają
możliwość treningu w dniu 30.08.2013 r. (piątek). green fee - cena 100 zł./os;
Wpłat za turniej proszę dokonywać na konto Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„TOMASZKOWO” ( www.tomaszkowo.com.pl ) nr. 73 1910 1048 2120 0053 2208 0001
z podaniem imienia i nazwiska uczestnika i dopiskiem ”TOGAGOLF 2013”. Dowód wpłaty należy
niezwłocznie przesłać wraz ze zgłoszeniem na podany wyżej mail lub faxem. Oryginał należy
posiadać przy rejestracji w dniu imprezy.
Noclegi
Proponujemy zakwaterowanie w 5 gwiazdkowym nowym hotelu Marina Golf Club, Siła 100, 11-036
Gietrzwałd, w którym odbędzie się też uroczysta kolacja. Uzyskaliśmy super promocyjną ofertę –
zgłoszeni uczestnicy turnieju TOGAGOLF 2013 rezerwujący pokoje do dnia 9.08.2013 mają
gwarantowaną cenę: 280 zł. za pokój 2 osobowy, 220 zł. za pokój jednoosobowy; Oferta dotyczy
noclegów 30/31.08.2013 i 31.08/1.09.2013; Liczba miejsc ograniczona; w cenie: parking, śniadanie,
nielimitowany wstęp do strefy Wellness (basen, baseny mineralne ,jakuzzi, łaźnia, słoneczna łąka
(delikatne solarium), rabat 10% na zabiegi w spa i 20 % na masaże. Rezerwacja indywidualna nie w
recepcji lecz na adres mailowy: plesniewicz@marinaclub.pl. Rezerwując pokój na zalączonym
formularzu należy dokonać przedpłaty (zadatek) w wysokości 50% ceny pokoju (140 zł. lub 110 zł.)
tytułem „TOGAGOLF” na konto: 07 8213 0008 2001 0021 2214 0001. Po 9.08.2013 r. o ile oferta
będzie aktualna, należy rezerwując pokój dokonać wpłaty całej ceny pokoju. Przy rezerwacji pokoju
dwuosobowego należy podać imię i nazwisko współlokatora. Cena promocyjna za pokoje
obowiązuje tylko do 9.08.2013 r. Proszę o dokonanie rezerwacji jak najwcześniej – w proponowanej
cenie mamy ograniczoną ilość pokoi. Wszelkich informacji o warunkach zakwaterowania udziela
Pani Paulina Leśniewicz: kontakt tel: 533188118 lub mail plesniewicz@marinaclub.pl. Jeśli za
nocleg potrzebna będzie faktura, to należy przy rezerwacji podać dane do faktury. Dojazd i więcej
informacji o hotelu na stronie www.marinagolfclub.pl.
Więcej informacji i foty z dotychczasowych imprez znajdziecie na stronie:www.togagolf.pl
Kontakt: adw. Jerzy Dobrzański, tel/fax: 895236116 lub tel.604273653; mail:
j.dobrzanski@adwokaci.olsztyn.pl
Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”.
Zachęcamy do obejrzenia strony: www.togagolf.pl

