Získa dieťa po absolvovaní dennej golfovej školy zelenú kartu?
Cieľom dennej golfovej školy nie je získanie zelenej karty, ale príprava na jej získanie alebo
pilovanie golfových zručností. Dieťa musí splniť kritériá na udelenie zelenej karty a vykonať
skúšku. Spravidla je to možné až po absolvovaní niekoľkých kurzov.

Čo si so sebou priniesť v deň nástupu do dennej golfovej školy?
✓ Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a neinfekčnosti dieťaťa podpísané rodičom.
✓ Súhlas s rešpektovaním pokynov golfových inštruktorov a animátorov.
✓ Súhlas so spracovaním osobných údajov (súhlas s fotografovaním pre marketingové
účely).
✓ Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.
Tlačivá si môžete stiahnuť po potvrdení elektronickej prihlášky na konci formulára alebo na
www.golftale.sk v sekcii Detská golfová škola.
Pokiaľ dieťa užíva lieky, rodič je o povinný o tejto skutočnosti informovať personál DGŠ najneskôr
pri registrácii dieťaťa do DGŠ v deň nástupu.

Čo deťom pribaliť do batôžka?
Pršiplášť a oblečenie vhodné aj do dažďa, pevnú obuv, teplejšie oblečenie do zásoby, slnečné
okuliare, šiltovku, plavky (príp. pomôcky na plávanie), ochranný krém s faktorom.

Potravinové intolerancie
Alergie dieťaťa na potraviny je najlepšie uviesť do kolónky v prihlasovacom formulári alebo
najneskoršie pri nástupe do DGŠ. Naši kuchári preň pripravia alternatívny pokrm.

Vyzdvihnutie dieťaťa z dennej golfovej školy
Dieťa si, prosím, vyzdvihnite medzi 15:30 a 16:00 hod.

Čo ak nebude možné zrealizovať dennú golfovú školu kvôli pandémii
koronavírusu?
Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj epidemiologickej situácie sme upravili splatnosť zálohovej
faktúry za DGŠ, stačí ju uhradiť najneskôr 14 dní pred nástupom dieťaťa do DGŠ.
Vyhradzujeme si právo na operatívnu zmenu podmienok alebo programu DGŠ. Ak z objektívnych
dôvodov, z rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo v prípade mimoriadnych
okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť a predvídať, nebude možné program DGŠ a príslušné služby
plne zabezpečiť, vrátime vám zaplatenú cenu za DGŠ, resp. jej časť za nevyčerpané služby. O
týchto zmenách vás budeme bezodkladne informovať.

Dieťa ochorie počas jeho prítomnosti v dennej golfovej škole
Budeme vás o tom bezodkladne informovať a do vášho príchodu sa dieťa nebude zúčastňovať
výuky golfu a spoločných aktivít. Vrátime vám čiastku za nečerpané stravovanie.

