First Warsaw Golf, Rajszew

5-7.10.2018

POLOGNE

w w w.op endegolf.p l

First Warsaw Golf & Country Club, Rajszew
5-7.10.2018

zawodowcy

amatorzy

Pula nagród: 15.000 EURO

Nagrody rzeczowe

liczba zawodników

liczba zawodników

60

64 (HCP: mężczyźni - 20, kobiety - 26)

organizator turnieju zawodowców

organizator turnieju amatorów

PGA Polska (Polish Golf Association) jest organizacją skupiającą profesjonalnych instruktorów golfa oraz zawodników
turniejowych. Misją organizacji jest popularyzacja golfa,
wdrażanie najwyższych standardów w edukacji, podnoszenie poziomu rywalizacji sportowej oraz reprezentowanie
wartości etycznych, wynikających z tradycji i historii golfa.
Głównym celem PGA Polska jest szeroko pojęta edukacja
członków organizacji, przygotowywanie kursów i szkoleń,
organizowanie krajowych i międzynarodowych turniejów
dla osób zrzeszonych w organizacji. Misją PGA Polska jest
także wraz z Polskim Związkiem Golfa propagowanie golfa
wśród społeczeństwa.

Producentem wykonawczym turnieju OPEN DE GOLF jest
Market Access. Spółka od wielu lat działa na rynku polskim,
aktywnie tworząc i realizując projekty marketingowe i handlowe dla partnerów z Polski i zagranicy.

wpłaty za turniej

wpłaty za turniej

Zawodowcy – 550 zł

współpraca

First Warsaw Golf & Country Club

Zawodnicy – 750 zł

Członkowie First Warsaw Golf & Country Club – 550 zł

organizacja
Angelika Eratowska

t: 506 875 558 biuro@pgapolska.com
Adam Mitukiewicz

adam.mitukiewicz@pgapolska.com

zgłoszenia

PGA Polska
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1389/info

partner instytucjonalny
ufe polska

POLOGNE

organizacja
Jacek Kurzyca
t: 508 167 287
jacek@marketaccess.pl

Marek Gaik
t: 603 387 230
marek.gaik@marketaccess.pl

Elżbieta Ptasińska
t: 530 888 488
ela.ptasinska@fwgcc.pl

Christophe Chamboncel
t: 735 914 250
christophe.chamboncel@accor.com

wpłaty

Market Access, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Tytuł: Imię i nazwisko, opłata za uczestnictwo – OdGTF-P 2018
Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.
Nr konta: 51 1940 1076 3157 6565 0001 0000

Strategicznym instytucjonalnym partnerem przy organizacji i promocji turnieju Open de Golf
Trophe France - Pologne jest organizacja UFE - Union des Français de l’Étranger.
UFE Pologne to stowarzyszenie wywodzące UFEUnion des Français de l’Étranger się z UFE Monde w Paryżu. Główne cele organizacji, które oferuje swoim członkom to: przyjęcie w nowym kraju,
wzajemna pomoc, przyjazna atmosfera i wsparcie w działaniu. UFE Pologne działa aktywnie dla
ponad 8 000 Francuzów przebywających na stałe w Polsce. Globalna sieć UFE jest obecna w ponad 100 krajach i zrzesza 20 000 członków. UFE jest jedyną tego typu organizacją w Polsce, która
bardzo dynamicznie się rozwija.

kontakt ufe polska
Eric Salvat
t: 601 994 555 e: eric.salvat@ufepologne.pl

Christophe Chamboncel
t: 735 914 250 e: christophe.chamboncel@accor.com

