MINI GOLF
W naszej ofercie mamy siedem stanowisk, które posiadają możliwość
modernizacji przeszkód i po przejściu siedmiu stanowisk i wymianie
przeszkód mamy następne siedem torów do gry. W minigolfa można
grać zarówno w budynku jak i na dworze

Nasze pola mini golfowe wykonane są z drewna, pokryte wykładziną
imitującą sztuczną trawą. Każde pole ma inny charakter dzięki różnym
przeszkodom i konfiguracji pola.

Wymiary jednego pola to:
łączna długość 2,7 m,
szerokość: 60 cm,
średnica: dołka 7 cm.
Zabawę rozpoczynamy od treningu gry aby każdy z uczestników mógł
zapoznać się ze stanowiskami i konfiguracją przeszkód na torze.
Później możemy rozpocząć turniej o tytuł najlepszego golfisty i walkę
o puchar lub gramy tylko dla przyjemności. Istnieje możliwość
zamówienia piłek z logo firmy. Po imprezie piłki zostają rozdane
uczestnikom jako pamiątki zabawy.
Zasada gry w Mini Golfa:
1. Celem gry jest wbicie piłki do dołka za pomocą jak
najmniejszej liczby uderzeń.
2. Każde uderzenie liczy się jako punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach
nie trafimy do dołka kończymy grę na tym stanowisku i
zapisujemy 7.
3. Stanowiska obchodzimy w kolejności od 1 do 7 ( z
możliwością zmian przeszkód i zwiększeniu do 14 stanowisk ).
4. Piłką można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej.
Dotykanie piłki w czasie jej ruchu jest zabronione.
5. Grę rozpoczynamy z linii startu lub z miejsca, w którym
zatrzymała się piłka po przekroczeniu czerwonej linii lub
przeszkody.
6. Jeżeli po prawidłowym przekroczeniu przeszkody lub
czerwonej linii piłka opuści stanowisko można ją położyć z
powrotem na stanowisku w miejscu wypadnięcia za bandę
doliczając punkt karny.
7. Jeżeli piłka zatrzyma się przy przeszkodzie lub tuż przy
bandzie można ją odłożyć prostopadle do bandy lub
przeszkody o 10 cm.
To klasyczne zasady konkursowe, ale często goście sami ustalają
reguły i zasady gry świetnie się bawiąc.
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Koszt: 2.700zł netto
W cenie:
• 7 stanowisk,
• Obsługa,
• Nagroda dla zwycięzcy konkursu (puchar).

Koszty opcjonalne:
Dodatkowe stanowisko: 600 zł
Przygotowanie piłeczek golfowych z logo firmy: 800 zł (100 szt, termin realizacji 21 dni)
Profesjonalny instruktor golfowy: 150 zł/h
Maksymalny czas trwania zabawy: 6 godzin.

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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