
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice
ve spolupráci s Golf Club Milovice pořádají

Dětské golfové 
odpoledne
pro děti od 7 do 12 let
(rodiče vítáni)

I Vaše dítě může hrát golf.
I Vy můžete hrát golf.
Hrát golf je radost!

27. února 2013 od 17 hod. 
Velký sál Kulturního domu 
v ul. 5. května, Milovice

Předvedeme Vám GOLF,
hravou formou, prostřednictvím 
systému SNAG.

Pro více informací prosím kontaktujte: 
Oldřich Šámal | +420 724 268 559 | oldrich.samal@czgolf.cz

Základní škola Třešť ve spolupráci s Golf Club Telč pořádají

středa 29. 5. 2013
Městská sportovní hala
Od 11.00 do 13.00
v rámci rozvrhu školy 
představíme dětem golfový 
kroužek prostřednictvím  
systému SNAG.

Od 16.30 do 18.00
děti zvou své rodiče
na druhou část výuky golfu,
aby Vám představily, 
co se již naučily.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Kateřina Březinová | +420 731 102 431 | katerina.brezinova@czgolf.cz

Cena 1 lekce: 50 Kč
Do konce školního roku  
2012/2013 tři lekce zdarma.

  „Staň se součástí rozvoje dětského golfu  

  na Vysočině, nauč se samostatnosti  

 a trpělivosti hrou,  

která je pro všechny!“

Dětský golfový den 
        pro děti od 6 do 12 let a rodiče



CO JE SNAG A JAKÝ MÁ CÍL
Jde o výukový program, který hravou 
formou přibližuje základy golfové hry 
široké veřejnosti, zvláště pak dětem. 
SNAG je soubor sportovních  
a výukových pomůcek, který umožňuje 
hrát golf bez  ohledu na roční období, 
prostor, počasí, věk hráče. SNAG je 
využitelný všude tam, kde jsou děti  
a lidé, kteří se chtějí věnovat sportu  
a hře. 

VYUŽITÍ SNAGU A JEHO VÝHODY
SNAG je možné využít hlavně na základ-
ních školách při výuce tělocviku a jiných 
sportovních aktivitách, ve školních 
družinách, volnočasových kroužcích,  
v mateřských školách, v dětských  
centrech, na dětských táborech,  

v rekreačních střediscích,
v hotelových animačních programech, 
ve fyzioterapeutických centrech. SNAG 
lze využít jako doprovodný program při 
sportovních akcích všeho druhu,  
i jako alternativní způsob výuky menších 
dětí a začátečníků přímo na golfových 
hřištích. SNAG lze provozovat jak  
v interiéru – v tělocvičnách, ve spor-
tovních halách, výukových místnostech,  
v domácím prostředí, tak i v exteriéru  
– na louce, na školním hřišti, dětském 
hřišti, v parku, na zahradě, i na dvorku.
SNAG je vhodný pro děti od 4 let, pro 
dospělé – jejich rodiče, učitele,  
odborné pracovníky, fyzioterapeuty,
pro všechny aktivní lidi.
Více informací o systému SNAG:
www.snagonline.cz


