Santo Estêvão Golfe
Academia
2022

Golf Santo Estevão

Academia SEG
 Academia:

Programa de iniciação: 3 fases de 8 (ou 6) horas cada uma
• Aulas coletivas: 3 a 4 pessoas
• Aulas casal: 2 pessoas
• Aulas individuais
Aulas avulso: Individual e Casal (2 pessoas)

 Material Pedagógico:

Bolas, tacos (ferro e putter) emprestados pelo Clube
TrackMan

 Objetivos:

No final do programa ser capaz de jogar no campo

Golf Santo Estevão

Academia: Vantagens
 Final do curso:

No final do curso de iniciação oferta de uma redução de 25% na primeira
subscrição como sócio do Clube (não acumulável com outras promoções)

 Acolhimento:

Cada jogador inscrito num programa de iniciação que se torne sócio terá
acompanhamento para facilitar a integração no Clube.
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TrackMan
No Santo Estêvão Golfe, acreditamos que o
melhoramento da nossa qualidade de jogo e
das nossas performances passam por um
trabalho frequente no Practice, e o
conhecimento das características do seu swing,
e de cada um dos seus tacos.
Neste sentido, o Trackman permite:
 Conhecer os dados básicos do seu jogo
(distância média de cada taco, velocidade de
swing, APEX...)
 Comparar vários tipos de tacos e varetas
(fitting)
 Melhorar as suas performances (trabalho
em termos de ângulo de ataque, Spin,
caminho de taco, etc....)
 Treinar com objetivos definidos ou
aleatórios - distância e posição de bandeiras
-(Test center)
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Academia e TrackMan: Tabela de Preços
Aulas

1 AULA

1 pax
1 Pax (com a utilização do Trackman)
2 pax

Utilização Trackman (sujeito a marcação previa e disponibilidade)

Trackman (***)

60 mn

30mn

30 €
40 €

20 €
25 €

50 €
Com Treinador *

Pack 8 Horas
Pack 4 Horas
Aluguer 1 hora
30 mn descoberta (focus on base data)

Pack iniciação Adultos

150 €
90 €
n.a
25 €

na
Sem Treinador **
120 €
70 €
20 €
n.a

Jogador

PACK INICIAÇÃO
1 PAX (18 horas)

Iniciação 1 (6 horas)
Iniciação 2 (6 horas)
Iniciação 3 (6 horas - Aulas Campo)

140 €
150 €
150 €

PACK INICIAÇÃO
2 PAX (24 horas)

Iniciação 1 (8 horas)
Iniciação 2 (8 horas)
Iniciação 3 (8 horas - Aulas Campo)

230 € /Casal
240 € / Casal
250 € / Casal

PACK INICIAÇÃO
3 A 4 PAX (24 horas)

Iniciação 1 (8 horas)
Iniciação 2 (8 horas)
Iniciação 3 (8 horas - Aulas Campo)

110 € /Pessoa
110 € / Pessoa
120 € / Pessoa

(*) Inclue 1 hora com Treinador para explicar o funcionamento do TrackMan e a compreensão dos dados
(**) Destinado a quem já tem experiência na manipulação do TrackMan - Sujeito a autorização da Direção e assinatura de um termo de responsabiidade
(***) 10% de desconto para os sócios do SEG

Preços incluem taxa de Iva em vigor
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Obrigado
APOSTA NA DIFERENÇA!

