Liittymässä jäseneksi?
Mikä golfissa viehättää?
Monelle tärkeintä on terveellinen liikunta, toisille kisaaminen tai itsensä
haastaminen. Joillekin parasta on hyvä peliseura ja kierroksen jälkipuinti
kavereiden kanssa, kotona, klubilla tai jossain muualla illanistujaisissa.

Millainen pelipaketti olisi sinulle sopivin?

Tarinan yleisin pelioikeus on Cosakkeen pelioikeus 700€. Sen
suuri suosio perustuu huolettomuuteen,
osakepelaamisen
erityisetuihin ja edulliseen kierroshintaan.

Olemme luoneet valmiiksi edullisia ja erikoishintaisia pelipaketteja.
Jäsenen greenfeepaketilla voit pelata sesongin aikaan (24.6-7.8.)
jopa -33% edullisemmin yksittäisiin greenfeekierroksiin verrattuna.

Greenfee –pakettitarjoukset – uusille jäsenille:
•
•

Tarina Startti, sisältää 5 henkilökohtaista greenfeetä
225 €
Tarjous: saat kaupan päälle 5 rangepolettia (arvo 10€).
Tarina Kymppi, sisältää 10 henkilökohtaista greenfeetä
440 €
Tarjous: saat kaupan päälle 1 greenfeen. (arvo jopa 60€) Siis yhteensä 11*GF .

Innostuksen kasvaessa voit päivittää pelipaketin ylöspäin vaikka
kausipelioikeuteen saakka. (vuokrapelioikeus tai C-osakkeen pelioikeus).
Toki voit valita suoraan kausipelioikeuden.

Kausipelioikeudet
•
•

Aikuisten kausipelioikeus
Opiskelijat (1985 ja sen jälkeen syntyneet)
Opiskelijatodistus

Tiesitkö että sinäkin
voit halutessasi pelata
edullisesti C-osakkeen
kausipelioikeudella

910 €
400 €

C-osakkeen pelioikeuden edut
Pelaa vaikka joka päivä niin
paljon kuin ehdit tai vaikka vain
puolikas kierros, jos siltä tuntuu.
Varaa aikasi, jopa neljä viikkoa
aikaisemmin ja Uudelle Tarinalle
myös viikonlopun erikoisaikoihin.
Monilta yhteistyökentiltä saat
kympin alennuksen greenfeestä,
jne…

Ala-asteikäiset pelaavat ilmaiseksi

Osakkeen omistajan edut

Tarinagolf Oy toivottaa tulevalla kaudella kaikki Tarinagolf ry:n jäsenmaksun
maksaneet ala-asteikäiset juniorit ilmaiseksi pelaamaan Tarinaan. Lisäksi
junioreiden alemman maksuluokan rajaa nostettiin koskemaan kaikkia yläasteikäisiä.

Osakkeen omistajana saat lisäksi
monia muita alennuksia esim.
10% alennuksen rangepalloista,
bägivarastosta ja golf-autoista.

Kausipelioikeudet
•
•
•

Juniorit yli 16 v
(synt. 1999-1995)
Juniorit alle 16 v
(synt. 2000-2002)
Juniorit alle 13 v
(2003 ja sen jälkeen syntyneet)
Alla 10-vuotiaalla oltava aikuinen ryhmän mukana.

300 €
200 €
0€

Mistä C-osakkeen saa?
Jos sinulla ei ole C-osaketta, voit
vuokrata pelioikeuden tai jopa
ostaa oman C-osakkeen.
Jos tiedossasi ei ole mistä ostettavan tai vuokrattavan
osakkeen löytää, katso
lisätietoja www.tarinagolf.fi
etusivulta Ilmoitustaulu tai kysy
Tarinan toimistosta!
Toimisto palvelee kaikissa jäsenja osakeasioissa ark. klo 8-16.
Puh. 020 187 8702
toimisto@tarinagolf.fi

