
   

Rīgas golfa skolas Putniņu/Iesācēju grupu informācija  

2021.gada sezona – jūnijs, jūlijs, augusts *  

Vecums: no 4 - 12 gadiem 

Putniņu un iesācēju grupas 2021.gada vasarā trenēsies pēc sekojoša grafika.  
- Katru mēnesi 2 intensīvās treniņu nedēļas no pirmdienas līdz ceturtdienai (4 treniņi)!  
- Ceturtdien notiek nedēļas sacensības! 

 
Ja esat bijis Putniņu/Iesācēju grupā iepriekš un sasniegti pilni 7 gadi uz 2021.g.1.jūniju , Jums ir iespēja trenēties  
arī RGS Pamatgrupās, kur nodarbības notiek 2x nedēļā no rītiem. Saskaņošana ar Santu un treneriem. Ja šāda vēlme 
nav, varat turpināt trenēties pēc Putniņu/Iesācēju grupu grafika. Tāpat, ja Pamatgrupu audzēkņiem līdz 10 gadu 
vecumam (2011.dzimšanas gads un jaunāki)  ir vēlme trenēties lielākajā Putniņu grupā (Ērgļi), lūgums mani 
informēt. 
 
Treniņu nedēļas 2021.gadā 
 

*Jūnijs: 7.-10., 28.-1.07.  * Jūlijs: 12.-15., 26.-29.  * Augusts: 9.-12., 23.-26. 
Treniņu laiki: visjaunākajiem – 12:00, 13:00; vecākiem audzēkņiem – no 13:00, 14:00 vai 15:00. 

 

Nodarbības vada: Santa Puče, Anna Švanka, Anna Marksa vai Roberts Tiļuks 
Nodarbība notiek 55 minūtes. Pārējās dienās (netreniņu nedēļās) audzēkņiem ir iespēja izmantot Ozo golfa kluba  
treniņlaukumus, inventāru un saņemt bez maksas 1 bumbiņu žetonu (40 treniņbumbas) dienā.  

 
Svarīgi! 
Uz treniņu ierasties laicīgi - 10 minūtes pirms treniņa. 
Obligāti jābūt galvassegai un ūdens pudelītei ar korķi, no kuras bērnam viegli padzerties (sporta pudeles).  
Uz pudeles atšķirības zīme vai vārds!  
 

Līdzi jābūt arī lietus jakai vai siltākai jakai. Ja līst lietus, nodarbība notiek nojumē: mācāmies  noteikumus,  
spēlējam golfa spēles.   
Skolas maksa: 50 eiro (mēnesī). Maksa ietver: nodarbības, inventāra izmantošanu, treniņlaukumu un bumbu  
izmanošanu  - arī netreniņu nedēļās. Rēķins tiek nosūtīts uz vecāka/aizbildņa norādīto e-pastu pirms treniņu  
mēneša! Maksa jāveic līdz pirmajam treniņam tekošajā mēnesī. 

 
Ja nolemjat nodarbības nākošajā mēnesī neapmeklēt, lūdzu paziņot to līdz mēneša 1. datumam! Bērns var uzsākt  
apmācību (vai turpināt no iepriekšējiem gadiem) jebkurā mēnesī (arī jūlijā vai augustā).  

  
! Lielo un Vislielāko Putniņu grupu audzēkņiem vasaras gaitā būs iespēja pievienoties Pamatgrupām, ja būs  
interese un tiks uzrādīts atbilstošs sniegums golfa spēles apguvē.  

 


