HRY - SLUŽBY

ÚVOD
ÚVOD
Vážení přátelé,
dovolte nám představit katalog, který obsahuje
služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní
zábavy zajišťuje naše společnost.
Všem zájemcům o naše hry a aktivity nabízíme
ucelený přehled služeb, od pronájmu, přes návrh
her až po semináře organizované naší společností.
Budete-li mít jakýkoli konkrétní nebo informativní
dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Vše s Vámi
budeme rádi konzultovat.
Kontakt naleznete na konci tohoto katalogu.
Těšíme se na Vaše dotazy.

PRONÁJEM
PRONÁJEM
Pronájem velkých her (zahradního minigolfu,
ruských kuželek, šachů,
velkého člověče nezlob se a
dalších) pro Vaši firemní,
rodinnou nebo jinou
společenskou akci.

INFORMACE
• k pronájmu většina her a aktivit
• včetně instalace, deinstalace, dopravy
• Praha a okolí (ostatní lokality dle domluvy)
• konzultace před pronájmem
• vhodné: firemní akce, soukromé oslavy,..

OSTATNÍ
• cena závislá na množství pronajatých her,
době pronájmu, vzdálenosti od nás
(Zlonín, Praha-východ)
• dlouhodobá spolupráce pro
teambuildingové agentury, event
agentury,...

K instalaci většiny her je
potřeba pouze vodorovná
plocha (nejlépe zámková
nebo vymývaná dlažba).
Možnost venkovního i
vnitřního použití.

NÁVRHAAREALIZACE
REALIZACE HER
NÁVRH
HER
Po t ř e b u j e t e p o m o c i s
návrhem a umístěním
jednotlivých her? Nebo se
chcete poradit, které hry
jsou "in", co bude hitem a
kolik her se vlastně na Vaši
plochu dá umístit?

INFORMACE
• místo navštívíme a prohlédneme
• představu s Vámi zkonzultujeme
• připravíme návrh(y)
• doladíme detaily

OSTATNÍ
• vítáme nová řešení
• nabízíme netradiční řešení
• nebráníme se experimentům

Nechte to na nás, návrh pro
Vás zpracujeme a zašleme
nebo s Vámi vše osobně
probereme.

PŮJČ, ZKUS
ZKUS, KUP
PŮJČ,
KUP
Nevíte jakou hru vybrat,
nebo si nejste jisti, zda se
Vám hra bude líbit?

INFORMACE
• platí pro: zahradní minigolf,
miniZahradní minigolf, ruské kuželky,
zahradní šachy, drá-kula a velké člověče
nezlob se

OSTATNÍ
• se zákazníkem je podepsána smlouva o
pronájmu
• zákazník zaplatí vratnou zálohu
• po skončení pronájmu (max. 7 dní)
dochází k doplacení zboží dle ceníku
• podmínky viz www.zahradnizabava.cz

Máme jednoduché řešení.
Hru nebo hry Vám
z a p ů j č í m e , Vy s i h r y
vyzkoušíte a pokud se Vám
hry budou líbit a Vy se
rozhodnete, tak si hry
zakoupíte.

VYBERTE SI
SI VAŠI
VYBERTE
VAŠIBARVU
BARVU
Chcete si zvolit vlastní barvy
kuželek, postaviček, kostek,
hracích kamenů a dalších
dřevěných prvků venkovních
her?

INFORMACE
• dostupné pro většinu našich her
• v základním provedení 10 barev/odstínů
• dle domluvy celá škála barev/odstínů
• barvy splňují ČSN EN 71-1,2,3

OSTATNÍ
• rozjeďte Vaši fantazii na plno...

Většinu našich herních prvků
Vám dodáme v "surovém"
stavu, přidáme Vám k tomu
Vámi zvolenou barvu(y)
(vzorník na vyžádání), štětec
a Vaše tvoření může začít.

E-SHOP
E-SHOP
E-shop naší společnosti
naleznete na adrese
www.venkovnihry.cz.
Internetový obchod obsahuje
desítky položek her a
provedení.

INFORMACE
• více než 80 položek
• různé kategorie
• nákup jedním kliknutím a přidáním do
košíku

OSTATNÍ
• objednávat můžete také emailem na
adresu: info@zahradniminigolf.cz

Věříme, že nakupování našich
výrobků pro Vás bude zase o
něco jednodušší a
pohodlnější.

SEMINÁŘ
SEMINÁŘ
Každoročně pořádáme
Seminář - Trendy a novinky
ve venkovních hrách a
aktivitách.
Seminář je určen zejména
odborné veřejnosti,
zástupcům veřejných
zařízení, majitelům hotelů,
penzionů a řadě dalších.
INFORMACE
• novinky z našeho sortimentu
• hry pro děti
• aktivity pro seniory
• marketing her
• diskuse

OSTATNÍ
• koná se v klubovně Golf Clubu Zlonín
• jednodenní seminář
• občerstvení zajištěno
• po skončení semináře golfový turnaj pro
hosty a partnery semináře

KOMPLETNÍ PRONÁJEM
KOMPLETNÍ
PRONÁJEM
Zajistíme pro Vás kompletní
dodávku her pro firemní
teambuilding nebo
společenskou událost.
Nabídka obsahuje více her a
je včetně dodání a zajištění
provozu během akce.
INFORMACE
• zahradní minigolf
• ruské kuželky
• člověče nezlob se
• šachy
• drá-kula

OSTATNÍ
• Praha a okolí (ostatní lokality dle domluvy)
• cena za pronájem: 20 000,- bez DPH
• cena včetně dopravy (Praha a okolí),
obsluhy, zapsání výsledků,...
• standardní doba pronájmu 6h (ostatní dle
domluvy)

Doporučená plocha cca
10x10m.

GOLFCLUB
CLUB ZLONÍN
GOLF
ZLONÍN
Netradiční golfová zařízení
ve Zloníně (Praha-východ,
12km od NC Letňany, směr
Mělník) pro všechny:

golfzlonín
www.golfzlonin.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
• založení klubu 2009
• od roku 2010 je Golf Club Zlonín členem
České golfové federace
• účastník projektu Hraj golf, změň život
• propagátor hesla „Golf je hra pro
všechny...”

ZAŘÍZENÍ KLUBU
• hřiště PAR3 - 9 jamek, vzdálenosti jamek
20-60m
• TreeGolf Driving range - tréninková plocha,
bunkershot, putting green, odpaliště
• driving range 200m/6-ti jamková polní
akademie - vzdálenosti jamek 40-90m

źděti
źseniory
źrodiny
źdospělé
źzačátečníky
źgolfisty
źnegolfisty

GOLFCLUB
CLUB ZLONÍN
ZLONÍN -- PRONÁJEM
GOLF
PRONÁJEM
Chcete zkusit něco
netradičního? Chcete Vaše
známé, obchodní partnery
nebo zaměstnance skutečně
něčím překvapit...?

NABÍZÍME
• hřiště na hru nebo seznámení s golfem
• klubovnu s připojením wifi, projektorem,
tv, občerstvením
• zajištění turnaje nebo golfové akademie
• ...ale hlavně... pohodovou a rodinnou
atmosféru

OSTATNÍ
• kapacita hřiště až 20 lidí + doprovod
• kapacita klubovny až 25 lidí
• terasa s kapacitou 10 lidí
• zapůjčení holí a míčků
• doprovodný program dle domluvy (hry pro
děti, promítání,...)

Vysvětlíme Vám základy
golfu, budete si moct
příjemně zahrát a posedět na
malém golfovém hřišti
nedaleko Prahy.
Golf Zlonín - ideální místo
pro Vaše akce!

GOLFCLUB
CLUB ZLONÍN
ZLONÍN - -SLUŽBY
GOLF
SLUŽBY
źseznámení s golfem
źhraj golf, změň život
źkurzy pro děti
źkurzy pro seniory
źgolf pro dámy
źk u r z y n a z í s k á n í

iNFORMACE
• v případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat
• +420 731 589 638, Ing. Ondřej Vrabec
• info@golfzlonin.cz
• www.golfzlonin.cz

OSTATNÍ
• všechny služby lze zakoupit v našem eshopu
www.golfzlonin.cz/eshop
• kompletní nabídka služeb a popis k
dispozici na www.golfzlonin.cz

hendikepu/zelené karty
źpříměstské golfové tábory
źpronájem hřiště a klubovny
źpartnerství turnajů/hřiště
źdárkové balíčky
ź...

DÁL...
AADÁL...
Zejména golfové aktivity, ale
nejenom ty na Vás čekají ve
Zloníně...
Weby některých z nich:
www.golfovyfestival.cz
www.golfzlonin.cz/golftour
www.hookbruc.cz
OSTATNÍ
• zahradní golfový festival www.golfovyfestival.cz
• zlonínská golfová tour www.golfzlonin.cz/golftour
• zlonínský prcek - turnaje pro malé golfisty
• neoficiální MČR v krátké hře

AKTIVITY
• hookbruč - www.hookbruc.cz - jednoduchá
hra pro všechny, první hookbručové hřiště
ve Zloníně
• SNAG - Starting New At Golf
• připravujeme: minigolf, kuželky, šachy,
člověče nezlob se,...

www.cafezlonin.cz

STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Zlonín 142
250 64, p. Měšice u Prahy
IČ: 24696692
DIČ: CZ24696692

Telefon:

+420 731 589 638
+420 603 589 419

E-mail:

info@zahradniminigolf.cz

Web:

www.zahradniminigolf.cz
www.zahradnizabava.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Vrabec, jednatel
+420 731 589 638

