LYMFOM HELP Golf Tour | 2011

Vážené dámy a pánové, milí přátelé a příznivci golfu,
představujeme Vám 1. ročník série charitativních golfových turnajů s názvem
Lymfom Help Golf Tour 2011, který se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
6. 5. 2011

pátek

BEROUN Golf Club

11. 6. 2011

sobota

Golf Club DAROVANSKÝ DVŮR

2. 7. 2011

sobota

Golf Club KARLŠTEJN

20. 8. 2011

sobota

Golf Club KUNĚTICKÁ HORA

10. 9. 2011

sobota

Golf Club PLZEŇ - DÝŠINA

říjen 2011

Slavnostní zakončení a předání ﬁnančního výtěžku
pacientské organizaci Lymfom Help

Pohledem „mecenáše“
Lymfom Help Golf Tour je série charitativních turnajů pořádaných na podporu neziskové
pacientské organizace Lymfom Help. Sdružení Lymfom Help vzniklo v roce 2005
a jeho cílem je pomáhat, sdružovat a poskytovat rady pacientům s maligním lymfomem,
jejich blízkým a přátelům. Sdružení podporuje celá řada významných českých umělců
i politiků. Mezi mnohými i fotografka Sára Saudková, která vytvořila kolekci fotograﬁí
vyléčených onkologických pacientů s jejich rodinami. Originály těchto fotograﬁí budou
vystaveny na jednotlivých turnajích a na závěrečném společenském večeru budou
vydraženy. Finanční výtěžek z dražby, turnajů a doprovodných aktivit bude slavnostně
předán na společenském večeru v říjnu 2011 ve prospěch pacientské organizace.
Více o organizaci Lymfom Help naleznete na stránkách www.lymfomhelp.cz.

LYMFOM HELP Golf Tour | 2011

Pohledem golﬁsty
Jednotlivá hřiště byla vybrána tak, aby uspokojila náročné hráče i začátečníky. Většina
kapacity hracích míst je vyhrazena exkluzivně pro partnery tour. S cílem poskytnout
partnerům důstojnou službu za vložené ﬁnanční či hmotné prostředky se Lymfom
Help Golf Tour 2011 koná na reprezentativních hřištích a v atraktivních termínech a za
účasti významných osobností českého společenského i politického života. Jen malá
část kapacity bude nabídnuta volně k účasti prostřednictvím www.cgf.cz.
HCP kategorie:

A) společná
B) společná
C) společná
D) společná

0 - 12 (na rány)
12,1 - 22 (Stableford)
22,1 - 36 (Stableford)
37 - 54 (Stableford)

Ceny: kategorie A, B, C, D na každém turnaji 1.-3. místo
Vložené společné soutěže: Longest Drive, Nearest to the Pin a Hole in One.
V případě zájmu o účast na turnaji zašlete prosím svoji přihlášku a registrační číslo
na emailovou adresu golf@michael-k.cz, a to nejpozději 5 dní před zahájením
každého jednotlivého turnaje.
Další informace a propozice k jednotlivým turnajům Vám rádi zašleme na Váš mail.
O průběhu a novinkách na jednotlivých turnajích budete průběžně iinformováni
na stránkách pacientské organizace LYMFOM HELP – www.lymfomhelp.cz.
Věříme, že podpoříte naši snahu pomoci. Těšíme se na Vaši účast a podporu.
Partneři Lymfom Help Golf Tour:

generální partner

MICHAEL K Productions

organizátor Tour

