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Michał Bajerski - Profesjonalny club fitter, 
właściciel jednego z największych sklepów 
golfowych w Polsce – BogiGolf.com.pl
Od prawie 10 lat interesuje się tematyką kijów 
golfowych i ich doborem, posiadając szereg 
cer tyfikatów i  będąc  autorem w ie lu 
specjalistycznych tekstów.
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W ostatnich latach pojęcie fittingu kijów stało 
się powszechnie znane. Coraz więcej golfistów 
i golfistek zdaje się dostrzegać zalety płynące z 
gry indywidualnie dobranym sprzętem. Jako 
specjalista w tym zakresie od pewnego czasu 
obserwuję tendencje na rynku oraz wśród 
swoich klientów. Widzę wyraźnie, że chęć 
poprawy swoich wyników poprzez dobrze 
dopasowany do naszej techniki sprzęt jest 
coraz powszechniejsza. I jest to jak najbardziej 
słuszne podejście! Ponieważ każdy gracz, 
niezależnie od poziomu praktycznie zawsze 
skorzysta z dostrojonego do siebie zestawu 
kijów, poprawiając swoje wyniki a na pewno 
przyjemność z gry. Mało tego Nawet 
zaryzykuję paradoksalne stwierdzenie, że Ci, 
którzy dopiero zaczynają mogą odnieść z 
dopasowania sprzętu zamiast grania 
‘przypadkowymi kijami’ większą korzyść niż 
wytrawni golfiści z jednocyfrowym HCP).
Na czym polega fitting kijów?
Oczywiście można by napisać o tym książkę (i 
to niejedną) lub zrobić wielogodzinny materiał 
szkoleniowy w formie filmów. W skrócie – 
fitting to proces dopasowania kijów do 
zawodnika, jego umiejętności, techniki, 
parametrów swingu (prędkości i masy innych 
istotnych rzeczy, które robimy w tych 2-3 
sekundach jakie trwa średnio cały swing 
golfowy). Proces ma na celu ustalenie 
parametrów poszczególnych kijów m.in. 
długości, wagi, kątów, rodzaju shaftu itd. (lista 
obejmuje około 20 pozycji, jeśli bierzemy pod 
uwagę najbardziej zaawansowane formy 
fittingu). Najważniejszą zasadą jest to, że 
doświadczony i rzetelny (co szczególnie 
istotne) dobiera kije i ich parametry do gracza 
– a nie odwrotnie. Ślepe testowanie różnych 
specyfikacji na zasadzie ‘chybił-trafił’ / ‘a 
może to podejdzie’ to zatem nie fitting tylko 
testing, jak nazywam to na swój użytek �

Co zyskujemy po fittingu?
Rezultatem sesji fittingowej jest zestaw 
parametrów, które określają nasz sprzęt. 
Czasami są to rekomendacje do zmiany 
specyfikacji własnych kijów – czasami 
propozycja całkowitej zmiany na nowy sprzęt. 
Dobrze zrobiony fitting nie ma wiele wspólnego 
z procesem sprzedażowym. Jest to krzywdzące 
dla wielu profesjonalistów zajmujących się na 
poważnie tą dziedziną (głównie z zagranicy, bo 
w Polsce osobiście znam może dwóch 
prawdziwych specjalistów). Rozpoznać różnicę 
jest dość łatwo. Dobry fitter powie Ci czasem, 
na przykład: ‘zmień lie i doważ swoje kije, to 
wystarczy’ (albo wręcz ‘nie rób nic – Twoje kije 
są idealne’). Natomiast każdy sprzedawca na 
siłę będzie próbował Ci udowodnić, że 
najnowyszy model marki X to jest jedyne 
słuszne rozwiązanie dla Ciebie. Najważniejszą 
rzeczą, jaką możemy zyskać po sesji fittingowej 
jest wiedza na temat naszego sprzętu – oraz 
specyfikacji optymalnej, która najbardziej 
sprzyja naszemu stylowi gry i oczekiwaniom.

Jak wykorzystać wiedzę z fittingu
Zoptymal izowane k i je  golfowe mogą 
przyczynić się do poprawy naszych osiągów. 
Czasem jest to dodatkowe parę metrów 
driverem, czasem bardziej proste uderzenia, 
większa możliwość zatrzymania piłki na 
greenie, celniejsze putty itd. Ja w swojej pracy 
oczywiście patrzę na osiągi, ale zwracam też 
uwagę, żeby moim klientom ich sprzęt 
przynosił przyjemność z gry. Uważam, że golf 
jest tak wspaniałym hobby, że trzeba zrobić 
wszystko aby jak najbardziej cieszyć się każdą 
rundą a nie frustrować, że coś nam nie 
wychodzi przez sprzęt. Z drugiej strony bardzo 
wiele osób bierze rywalizację golfową bardzo 
na poważnie – i bardzo dobrze. Dla takich 
golfistów każdy dodatkowy bonus, który 
pomoże się wykazać i osiągnąć jedno, dwa czy 
więcej ‘oczek’ mniej na karcie wyników, jest w 
cenie. Wiedzę z sesji fittingowej można 
spożytkować tylko w jeden sposób – budując 
idealny zestaw wg parametrów określonych 
przez fittera. Jak już wspominałem – nie 

Fitting i optymalizacja kijów to przyszłość
Cały świat, nie tylko rynek golfowy – zmierza 
dziś w kierunku personalizacji rozwiązań. Nie 
inaczej będzie w golfie. Tendencję widać od 
dobrych 10 lat, a będzie coraz wyrazniejsza. 
Kiedyś ‘z półki’ sprzedawaliśmy ponad 80% 
kijów – dziś mogę śmiało powiedzieć, że ten 
udział spadł do 10% a reszta jest budowana 
pod indywidualne zamówienia klientów. 
Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, 
którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z 
istotą i możliwościami wynikającymi z fittingu 
do odwiedzenia nas w centrach fittingowych 
(aktualnie posiadamy dwa – na Śląsku i 
Warszawie - a trzecie w tym roku powstanie w 
Poznaniu). Z profesjonalnego fittingu można 
też skorzystać podczas organizowanych przez 
nas eventów typu demo day na terenie całego 
kraju.

zawsze oznacza to zakup nowych kijów! 
Niesamowicie istotne jest, aby fitter wiedział i 
znał się na budowaniu kijów golfowych (a 
jeszcze lepiej – miał swój własny warsztat, 
który to umożliwia). Dzięki temu ilość 
aspektów, jakie można spersonalizować w 
swoich kijach dramatycznie rośnie. Choćby 
dlatego, że większość marek golfowych ciągle 
jeszcze nie oferuje wszystkich możliwych 
przeróbek kijów, jakie zrobi zdolny club builder 
w wyposażonym w najnowszą technologię 
warsztacie.

Fitting kijów golfowych – najlepsza metoda na 
poprawę wyników i przyjemność z gry w golfa
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 RED CUP to cykl turniejów innych niż 
wszystkie. Możemy postawić tezę, że jest to 
cykl, którego jeszcze nie było. Rok 2021 to 
pierwsza edycja naszego cyklu, gdzie 
planujemy zorganizować 4 turnieje, ale 
zakładamy, że znajdzie on grono swoich 
sympatyków i dzięki temu ilość zawodów 
będzie się zwiększać.
Czym RED Cup różni się od innych zawodów?
W większość przypadków polski golfista 
wchodząc na pole, kieruje swoje kroki od razu 
na żółte tee. Warto sobie zadać pytanie 
dlaczego. Wpajane nam jest, że żółty to kolor 
przypisany mężczyznom. Faktycznie tak jest w 
czasie oficjalnych zawodów. Większość 
organizatorów tak też "ustawia' swoje 
turnieje.
Jednak jak wiemy HCP jesteśmy w stanie 
poprawiać z każdego tee. Szczególnie teraz, 
kiedy nowy system zaleca rejestrowanie każdej 
gry, sami możemy decydować z którego tee 
rozgrywamy rundę treningową. Możemy 
postawić tezę, że większość panów nigdy z 
czerwonych tee nie grała nawet na swoim 
macierzystym polu. Polecamy spróbować. 
Zmienia się automatycznie optyka pola. Dołek 
który znamy wygląda z tee zupełnie inaczej.  
Tabel HCP pozwalają zmieniać nasz HCP z 
każdego koloru tee. Zatem gra z czerwonego 
też może mieć wpływ na wyznacznik poziomu 
naszej gry.Ktoś może powiedzieć, że z 
czerwonych tee gra się łatwiej. To jest kwestia 
sporna. Nie wchodzi już nawet kwestia 
"ogrania" pola ze stałego miejsca startu. 
Proszę jednak pamiętać,  że grając z 
czerwonych nasz HCP gry jest niższy. 
Wychodzę, za założenia, że dla wielu z panów 
gra z czerwonych będzie nie lada wyzwaniem, 
a żeby zagrać na swój HCP, będziemy musieli 
zagrać znacznie niższy wynik.
W naszym turnieju i Panie i Panowie grać będą 
z czerwonego  tee.

RED CUP

Black Stork Golf Resort Veľká Lomnica
Tatranská 754, 05952 Veľká Lomnica, Słowacja
Tel.: +421 52/466 18 06, Fax: +421 52/466 11 12 
golfrecepcia@golfinter.sk        www.golftatry.sk

Czy Panie przez to będą to nierówne szanse? 
Nie sądzę. HCP dla kobiet jest niższy niż dla 
mężczyzn. Poza tym Panie znają już pola z tego 
miejsca. Panowie  raczej nie. Dlatego 
zakładamy, że to spora szansa na pokazanie 
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wyższości Pań nad Panami ( na co po cichu 
liczymy  :) )
Z a p r a s z a m y  d o  ś l e d z e n i e  s t r o n y 
www.4golfers.pl gdzie na bieżąco będą 
pojawiały się informacje o naszym cyklu 



Marcin, czy to prawda, że Wasze podróże 
Wasze noclegi w czasie podróży są 
ustawiane tak, żeby były jak najbliżej pola?
Tak to prawda, od 15 lat terminarz kabaretu 
jest konsultowany z mapą golfową Polski. W 
sezonie golfowym, często śpimy na polach 
golfowych, żeby rano wstać i grać rundę. 
Zdarza się, że po dwóch występach jednego 
dnia, jedziemy jeszcze 200 km w nocy na 
najbliższe pole, bo niestety ilość pól w naszym 
kraju jest ciągle niezadowalająca...
Najgłupsze pytanie dla golfisty, dlaczego 
golf?  
Okazuje się, że wsadzenie dwóch gwoździ do 
gn iazdka  e lek t rycznego  jes t  bardzo 
niebezpieczne..... ....głupie pytanie, głupia 
odpowiedź :)
Jak reagują nowo poznani ludzie, kiedy 
mówisz - jestem golfistą? 
Dziś jest już lepiej, ale 18 lat temu reagowali zdziwieniem albo myślel i ,  że żartuję. 

Rozmawiając z ludźmi, staram się  jak 
najszybciej  zareklamować ten sport i 
zazwyczaj mi nie to udaje.
Golf sportowy, czyli walka o tytuł księcia 
Waszych Wierzchowisk, czy podróże, 
poznawanie nowych miejsc?
Mam żyłkę sportowca, więc golf traktuję jako 
okazję do rywalizacji, ale zdecydowanie wolę 
rundy z przyjaciółmi, niż granie w turniejach. 
Miłe towarzystwo i podróże golfowe dają mi 
dużo więcej satysfakcji, niż jakikolwiek puchar. 
Spoglądam czasem na jakieś trofeum i nawet 
nie pamiętam tego turnieju, a wyjazdy na nowe 
pola, albo rundy z super ekipą na zawsze 
zostają w mojej pamięci.  
Jakie najlepsze pole poznałeś w ostatnim 
czasie? Nie myślę tutaj o ostatnim roku, bo 
czas pandemii nie służył podróżowaniu, 
choć z tego co wiem czasu nie marnowałeś. 
Nie chodzi mi o pola typu St Andrews, czy 
Valderana. Coś co robi wrażenie a jest 

dostępne do przeciętnego golfisty.
Na pewno czeski Ypsilon, przepiękne pole z 
jakąś magiczną atmosferą. Zagrałem tam 
dramatycznie słabą rundę, a jednak jakoś 
pokochałem to miejsce. W tym roku na pewno 
tam wrócę jesienią, bo wydaje mi się, że 
właśnie o tej porze roku jest tam najpiękniej.... 
no i mam co poprawiać na swojej karcie 
wyników.
Po z n a ł e ś  t r o c h ę  g o l f  u  n a s z y c h 
południowych sąsiadów. Dlaczego jest tak, 
że tam w kraju 4 razy mniejszym od nas gra 
100 tys golfistów i jest 110 pól ? Dlaczego jest 
tak że w Karvinie potrafi grać w golfa 2000 
górników? 
N ie  mam z ie lonego po jęc ia .  Bardzo 
zazdroszczę Czechom tych pól, tego podejścia 
do golfa i tego, że nigdy z golfa nie 
zrezygnowali. U nas to się nie udało i mozolnie 
polski golf musimy budować.

Marcin Wójcik

Armada Golf Club
ul. Golfowa 3, PL-41-907 Bytom
Tel.: +48 668 040 226
biuro@armadagolfclub.pl        www.armadagolfclub.pl
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Co myślisz o nowym systemie HCP. Czy ten 
format oceny jakości gry golfisty jest dla 
Ciebie uczciwy? 
Nowy system bardzo mi się podoba i według 
mnie jest bardzo sprawiedliwy. Najbardziej 
boleję nad tym, że tak wielu golfistów w Polsce 
stara się "sterować" swoim HCP, ale to chyba 
już taka nasza cecha narodowa.
Co jeszcze wyprawiasz sportowego poza 
golfem. Masz jeszcze na coś czas?
Żyję dość aktywnie. Poza golfem jest jeszcze 
kolarstwo, snooker, treningi personalne i 
wszystko na co dam się namówić moim 
kolegom. Czas na sport i aktywność zawsze 
znajdę, ale golf jest na pierwszym miejscu 
Jakie masz plany na najbliższe plany 
wyjazdowe. Zdradź nam swoje noworoczne 
postanowienie golfowe. 
Plany są ambitne i mam nadzieję, że uda się je 
zrealizować. Jeśli chodzi o zagraniczne 
wyjazdy golfowe to Włochy, Słowacja, Czechy i 
Litwa. W Polsce wizyta na wszystkich polach, a 
sportowo zrzucenie czterech "oczek" z HCP.
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W sezonie 2020 wystartowaliśmy z cyklem 
turniejów 4 GOLFERS Cup. Plany snute zimą 
2019/2020 przewidywały turnieje na 
pograniczu,  w Czechach i  w Po lsce. 
Zainteresowanie ze strony pól sprawiło, że w 
krótkim czasie zapełniliśmy cały kalendarz.
Ciekawe nagrody, vouchery na darmową grę 
na wielu atrakcyjnych polach sprawiły, że listy 
startowe zapełniały się na wiele miesięcy 
przed zawodami. I  wtedy przyszła... 
pandemia. Mijały tygodnie, pola zamknięte a 
my  odwoływa l i śmy  ko le jne  te rm iny . 
Wystartowaliśmy z 2 miesięcznym poślizgiem, 
z bardzo skumulowanymi terminami. Od 6 
czerwca do 3 września przeprowadziliśmy 7 
turniejów: 4 turnieje w Polsce, 3 w Czechach, 2 
kolejne terminy czeskie niestety wypadły.
Pandemia spowodowała, że turnieje w 
Czechach nie cieszyły się oczekiwanym 
zainteresowaniem. Średnia na turniej nie 
przekraczała 40 uczestników. Polacy bali się 
podróżować, promocja w Czechach była 
nieskuteczne, przez niepewne terminy i krótki 
czas.
Świetnie przyjęły się turnieje w Polsce. 
Zainteresowanie było ogromne. Do tego 
stopnia, że turnieje na "dziewiątkach" 
dzieliliśmy na grupy poranne i popołudniowe. 
Rekord pobiły zawody w Paczołtowicach, gdzie 
zgłosiła się blisko setka zawodników. Od 
początku z cyklem turniejowym związała się 
spora grupa golfistów, którzy starali się być na 
każdym turnieju. Ponieważ poza osobną 
klasyfikacją na każdym polu obowiązywała 
rywalizacja w całym cyklu, to właśnie wśród 
tych zawodników rozstrzygnęła się walka o 
nagrodę główną. Każdy zwycięzca kategorii 
łącznej wybierze się z nami na trip po 
południowych Włoszech.

4 Golfers Tour

Karolinka
ul. Lotnicza 4    47-325 Kamień Śląski
Tel: +48 537 677 000
recepcja@karolinkagolfpark.pl        www.karolinkagolfpark.pl
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Krakow Valley Golf & Country Club
Paczoltowice, PL-32-063 Krzeszowice
Tel.: +48 12 258 85 00, Fax: +48 12 258 85 00 
marketing@golf.krakow.pl        www.golf.krakow.pl
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Dla wielu starszych golfistów Balaton był 
substytutem zachodu.Wielu z nas było tam 
wielokrotnie. Od kilku lat jest ku temu kolejna    
okazja. To resort golfowy Zalas Golf. Resort, 
bo jest to miejsce kompletne. Położony w 
uroczej miejscowości Zalacsány, ten wspaniały 
ośrodek łączy urokliwe wiejskie otoczenie z 
optymalną wygodą dla gości. Świetne pole 
golfowe, doskonałe warunki mieszkaniowe, 
wyśmienita restauracja, kompletny sklep 
golfow. Ekskluzywny kompleks na 160 
hektarowej powierzchni leży wzdłuż rzeki Zala. 
Obejmuje 18-dołkowe pole golfowe klasy    
mistrzowskiej Roberta Trenta Jonesa II (PAR 
72). Pole jest krótko mówiąc kompletne. 
Doskonale położone, świetnie rozplanowane.    
Choć autor tekstu raczej sobie w golfowej 
walce radzi, na pewno pola do łatwych nie 
może zaliczyć. W ofertach jest przedstawione 
jako przyjazne. W naszej opinii jest to pole 
bardzo wymagające. Pofalowane, wcale nie 
szerokie farwaye. Dołki do najkrótszych nie 
należą. Kilka dołków wręcz bardzo trudnych. 
Jednak otoczenie, poziom utrzymania 
powodują, że cała złość po złym zagraniu od 
razu mija. Piękne otoczenie sprawia, że na polu 
odpoczywamy. Graliśmy dwa razy dzień po 
dniu i dwukrotnie na polu spotkaliśmy sarny. 
Bliskość natury w połączeniu z bardzo 
industrialnym stylem nowoczesnego budynku 
klubowego oraz luksusowymi apartamentami, 
p iękn ie  rozp lanowanymi  wokó ł  po la 
golfowego, daje niesamowite wrażenie. Rejon 
Zala to region rolniczy ze sporą ilością winnic. 
Region jest znany z wód termalnych. Kilka 
basenów znajduje się w niedalekiej odległości 
od pola. Najbardziej znany jest ten w 
niedalekim Hévíz. Obowiązkowe miejsce do    
odwiedzenia po trudach golfowej walki. Ciepłe 
mineralne źródła lecznicze ściągają kuracjuszy 
z całej Europy od dziesiątek lat. Bliskość 
Balatonu daje wiele możliwości na spędzanie 
czasu po rundach. Zala to uznany ośrodek 

Zala Springs Golf węgierskiej kultury winiarskiej. Węgry mają 
długą tradycję jako producent wina. Jednymi z 
najlepszych regionów produkcji wina są 
właśnie regiony Balaton i Zala, skąd lokalni    
producenci zdobywają medale na całym 
świecie. Wiele miejsc degustacji znajdziecie w 
niewielkiej odległości od pola, ale również w 
fantastycznej restauracji w Resorcie.  Zala to 
świetne miejsce na dłuższe wakacje. Atrakcji 
jest tyle, że nie da się nudzić. Dla golfowych 
podróżników w promieniu 70 km możliwość gry 
na kilku bardzo fajnych polach aż w 4 krajach : 
Hensce, Balaton ( Węgry), Medjimurje 
(Chorwacja), Loipersdorf (Austria), Murovke 
Toplice (Słowenia).    
Podsumowanie:
Jakość resortu: doskonała
atrakcje: Balaton, Havis, kuchnia, wino
odległość od Cieszyna: 450 km

Zala Springs Golf Resort
Zala Springs Golf Resort, H-8782 Zalacsány, Węgry 
Tel.: +36 20 403 4960
info@zalasprings.hu        www.zalasprings.hu
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Wielu z nas grę w golfa ogranicza do rekreacji. 
Formy spędzania czasu wolnego. Jest grupa 
osób, która golf traktuje typowo jako sport, 
rywalizację. Nie tylko odczuwają potrzebę 
polepszania gry, ale chęć współzawodnictwa.
Jest też coraz większa grupa osób, dla których 
celem nadrzędnym jest turystyka golfowa. 
Chęć poznawania nowych miejsc, zagrania na 
większej ilości pól golfowych.
W 2019 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród 
polskich i czeskich golfistów z regionu Śląska, 
Małopolski  oraz czeskich Moraw. Zadaliśmy 
jedno krótkie pytanie. I le pól rocznie 
odwiedzasz poza Twoim macierzystym, 
klubowym. Na 80 przepytanych osób TYLKO 
15 zagrało w roku 2019 na więcej niż 10 polach. 
Aż połowa nie zagrała na więcej niż na 3.
Rozmawialiśmy też z ki lkoma polami.  
Powtarzała się informacja, klientami którzy 
płacą za wejście na pole, poza turniejami, są 
zwykle osoby, które bywają regularnie, nie 
mając stałego prawa gry na polu. Nie 
codziennie pojawiają się osoby, które są na 
danym polu po raz pierwszy. Turyści golfowi 
pojawiają się jedynie w zorganizowanych 
grupach, prowadzonych przez agencje lub 
biura.
Doszliśmy do wniosku, że jedną z głównych 
przyczyn takiego stany rzeczy może być cena. 
Opłacając prawo do całorocznej gry na swoim 
polu, staramy się maksymalnie je wykorzystać. 
To powoduje, że często porzucamy chęć 
poznawania innych miejsc, czy sprawdzenia 
się w innych warunkach
Z przekonania, że turystyka golfowa może być 
inspirująca, rozwijająca i może stanowić 
niezwykle ciekawe uzupełnienie golfowej pasji 
powstała karta 4 GOLFERS CARD.
Karta, która pozwala posiadaczowi  RAZ  W 
ROKU zagrać na partnerskim polu za 50% 
wartości dziennego green fee.  Rabat dotyczy 

4 golfers card

BlackSeaRama Golf&Villas
9600 Balchik, Bułgaria 
Tel.: +359 2 422 4981, Fax: +359 2 422 4981 
blacksearama@blacksearama.com        www.blacksearama@blacksearama.com

pozycji cennikowej, nie uwzględniającej 
rabatów. 
Dzięki temu golfista mając atrakcyjną cenę 
decyduje się na odwiedzenie nowego miejsca a 
pole pozyskuje nowego klienta, który mniej 
z a p ł a c i ,  a l e  i s t n i e j e  d u ż e 
prawdopodobieństwo, że na tym polu nie 
zjawiłby się wcale.
Czy odwiedzi to pole raz jeszcze w danym 
r o k u ?  To  j u ż  z a l e ż y  w y ł ą c z n i e  o d 
przygotowania i serwisu, jakie oferuje pole.
Pierwszy rok funkcjonowania karty, czyli 2020 
to rok bardzo trudny.
COVID nie ułatwiał podróży. Jednak wiemy, że 
kilkudziesięciu posiadaczy kart, pomysł się 
spodobał. Wiemy, że karta była motywacją do 
tworzenia tras wypadowych w oparciu o pola 
uczestniczące w projekcie. W roku 2020 w 
projekcie brało udział 19 ośrodków. Pracujemy 
nad kolejnymi umowami. Koniec pandemii i 
znoszenie ograniczeń zapewne sprawi, że 
liczba ośrodków będzie systematycznie rosnąć. 

Dodatkowo posiadacze karty mogę RAZ w 
ROKU dokonać zakupu do 12 tuzinów piłek 
MIZUNO również za pół ceny. Czy warto dzięki 
posiadaniu karty, której zakup to  jedyne 249 
zł, otrzymać tyle korzyści? Oceńcie Państwo 
sami. Więcej imformacji na www.4golfers.pl
Aktualna lista pól biorących udział w 
projekcie w roku 2021:
Polska: Kraków Valley Golf & Country Club, 
Royal Kraków, Armada Bytom, Karolinka , 
Gradi Golf , Kalinowe Pola, Kamień Golf , 
Mikołów Golf Park
Czechy: Silherovice , Celadna , Austerlitz , 
Kuetnicka Hora , Svobodne Hamry, Malevil , 
Monachus , Ostravice , Nova Bystice , Black 
Stork , Hukvaldy  ( Słowacja) 
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Ropice Golf Course
Ropice 415, CZ-73956 Ropice, Czechy 
Tel.: +420 558 740 505, Fax: +420 558 712 172 
info@beskydgolf.com        www.beskydgolf.com

Gradi Golf Club
Gradi Golf Club, 55-110 Prusice Brzeźno 1, Brzeźno 1, PL-55-110 Prusice 
Tel.: +48 71 312 59 77
recepcja@palac-brzezno.pl        www.palac-brzezno.pl

MINTHIS RESORT Golf & Suites 
P.O. Box 62085, Tsada Village, CY-8060 Pafos Cypr 
Tel.: +357 26 842200, Fax: +357 26 642776 
golf@minthisresort.com        www.minthisresort.com

01/2021 I 11GOLFERS RAPORTGOLFERSGOLFERSGOLFERS
RAPORT



Zamówienia info@4golfers.pl
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KOSZULKI POLO
WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU
KOSZULKI POLO
WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU

DOWOLNY NADRUKDOWOLNY NADRUK
OD JEDNEJ SZTUKIOD JEDNEJ SZTUKI 99zł

WWW.REGIO.PLWWW.REGIO.PL tel. (32) 42 38 094tel. (32) 42 38 094
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