Informacije in ugodnosti
za člane 2022
Članarina
plačilo do 25. 2. 2022

redna cena

130,00 €

140,00 €

Člani

140,00 €

Novi člani
Člani do 18 let

21,00 €

31,00 €

Plačilo članarine
Naziv

Golf klub Grad Mokrice

Naslov

Rajec 4, SI-8261 Jesenice na Dolenjskem

IBAN

SI56 0237 3003 5153 603 (NLB d. d., SWIFT LJBASI2X)

Namen

{ime in priimek} člana (oz. več članov)

Članarina mora biti plačana tako, da na račun prispe pravilen znesek.
Morebitne bančne stroške (pri plačilih izven EU) morate plačati dodatno.
V primeru neustreznega zneska ne bomo mogli aktivirati vašega
članstva za aktualno leto.

Ugodnosti za člane:

Golf klub Grad Mokrice
Rajec 4
8261 Jesenice na Dolenjskem
Slovenija
T +386 7 45 742 46
info@golfklub-gradmokrice.si

19728115
5506417000

DAVČNA ŠT.
MŠ

IBAN

SI56 0237 3003 5153 603
NLB d.d., SWIFT LJBASI2X

golfklub-gradmokrice.si

• 20 % popust na cene dnevnih igralnih kart
• Ugodna cena sezonske igralne karte za vse dni v tednu;
• ugodna cena kombinirane sezonske igralne
karte za igrišči Mokrice in Otočec;
• ugodna cena Golf card Unlimited, ki omogoča neomejeno igro
na domačem igrišču, na vseh ostalih igriščih pa po 20 iger, nato
pa neomejeno s plačilom 50 % dnevne karte; Več o sami ponudbi
najdete na golfcard-unlimited.com/golfcard/gcu-unlimited.php
• nakup letne karte na 5 obrokov z DINERS
CLUB kartico izdano v Sloveniji;
• subvencija za udeležbo na 6 klubskih turnirjih;
• tedensko e-mail sporočilo o aktualnih dogodkih in ponudbi.

Vabimo vas, da se vpišete na e-mail seznam, s katere boste prav
tako enkrat tedensko prejemali sporočila o aktualnih dogodkih in
ponudbi. Prednost e-mail sporočil je v tem, da omogočajo bistveno več
informacij, ki vam bodo pomagale pri vaših načrtih, povezanih z golfom.
Na e-mail listo se vpišete na spletni strani golfklub-gradmokrice.si ali s
sporočilom na info@golfklub-gradmokrice.si.
Mokrice, februar 2022
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E-mail obveščanje

