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VI Torneig de Golf Consell de Graduats Socials de Catalunya 
 
Un altre any, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona juntament amb el Consell de Graduats Socials 
de Catalunya, celebrarem el VI Torneig de Golf Consell de Graduats Socials de Catalunya. 
 
Amb l’ànim de potenciar un altre tipus d’activitats entre els nostres col·legiats, com són les activitats 
lúdiques, us comuniquem la celebració del VI Torneig de Golf Consell de Graduats Socials de Catalunya, 
que en aquesta edició es celebrarà a Tarragona, al Camp Lumine Golf. Aquest Torneig de Golf, és 
accessible a professionals, familiars, col·laboradors i amics, convidant-vos a participar d’una experiència 
diferent, i potenciant d’una forma agradable les relacions entre companys. 
 
Per a poder participar en el VI Torneig de Golf Consell de Graduats Socials de Catalunya, és 
imprescindible estar en posessió de la Llicència Federativa i el corresponent hàndicap, i comunicar-ho a 
l’hora de fer la inscripció. 
 
En el supòsit que no sigueu jugadors habituals de golf, però vulgueu participar d’aquest esdeveniment, 
podeu assistir al Baptisme de Golf (curs per participants on coneixeran els moviments bàsics), així també 
com al Dinar que tindrà lloc un cop finalitzat el Torneig. 
 

 

Condicions de partipació en el VI Torneig Golf Consell Graduats Socials Catalunya 
 

JUGADORS 
Participants:  Col·legiats, familiars i col·laboradors 
Data:   Divendres 8 de juny de 2018 
Horari:   Sortida de Golf a les 9:30h. 
Lloc:   Lumine Golf 
   Camí de Racó s/n, 43481 - LA PINEDA (TARRAGONA) 
Inscripció:  Golf + Bugui + Dinar = 95 € + IVA 

 
JUGADORS SENSE EXPERIÈNCIA 

Baptisme de Golf: Curs per participants on coneixeran els moviments bàsics com el swing, 
   putt i approach. 
Durada:  1,30 h. – 2 hores 
Data i hora:  Divendres 8 de juny de 2018, a les 11:30h. 
Lloc:   Lumine Golf 
   Camí de Racó s/n, 43481 - LA PINEDA (TARRAGONA) 
Inscripció:  Baptisme Golf + Pals i Boles + Dinar = 45 € + IVA 
 
 
En acabar la trobada, es farà lliurament dels trofeus. 
 
Les places són limitades. Podeu fer la inscripció al VI Torneig a la Secretaria del Col·legi, Telf. 977 22 45 13 
o enviant un e-mail a colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com, indicant el hàndicap i llicència. 
 
Volem agrair la col·laboració de Banco Santander en aquest Torneig del Consell de Graduats Socials de 
Catalunya. 
 
Esperem que sigui del vostre interès, i us convidem a participar d’aquesta trobada el proper dia 8 de juny. 
 
 

         Tarragona, 14 maig 2018 
         LA JUNTA DE GOVERN 


