
XXVIII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golfbajnokság,
Alcsútdoboz–Máriavölgy, 2017. május 30. – június 1.

28th International and National Seniors Golf Championship of 

Hungary    May 30 – June 1, 2017. Alcsútdoboz–Máriavölgy

NNeevveezzééssii  LLaapp//EEnnttrryy  FFoorrmm

Név / Name: ..............................................................................

Állampolgárság / Nation:............................................................

Golf Club / Home Club: .............................................................

HCP:..................................        Super Senior / Master igen/yes 
(1946 vagy elôtte született / born or before)

Telefon, mobil: .................................................................

E-mail:.......................................................................................

Trolley: igen / yes nem / no

Vendég / Guest: ........................................................................

.................................................................................................

Dátum / Date:........................ .....................................
aláírás / Signature

Ezt a jelentkezési lapot kérjük 2017. május 23. (kedd) 18.00 óráig 
visszaküldeni a következô címre, vagy e-posta címre. 

Please return this Entry Form to the following adress, 
or e-mail latest till (Tuesday) 23rd May, 2017, 6 p.m.

Pannonia Golf & Country Club 
H-8087 Alcsútdoboz Máriavölgy E-mail: info@golfpannonia.hu

Fizetési módok a következő oldalon/Payment on the next page



FIZETÉS

A helyszínem csak készpénzfizetés lehetséges, ha valaki kártyával akar fizetni,
akkor 2017. május 25-ig az alábbi linkek felhasználásával, a rá vonatkozó link át-
másolásával tud biztonságosan fizetni:

36.000 Ft. a Magyar Senior Golfozók Társasága /MSGT/ regisztrált tagjai részére.
https://secure.simplepay.hu/payment/pay/V86HZlXcYNQywk5uPZYYwE8Dgfm
X0AXfySD4FL6to38bfRJDAF

33.000 Ft a Magyar Senior Golfozók Társasága /MSGT/ azon tagjai részére, akik
a Bajnokságnak helyt adó klub PGCC (anyaklub) tagjai.
https://secure.simplepay.hu/payment/pay/9WeLptXc4PGyUAcQFvLY9HsDdzE-
USAObySFIhrrikn9W.JCDBe

Aki nem tagja az MSGT-nek: 150 EUR vagy annak megfelelő forint /MNB kö-
zépárfolyam
https://secure.simplepay.hu/payment/pay/ptrIxkFca9rMPe2rf9aY7KmjNzbU-
kAFvySBKvg8wMXxr2hGjDS

Aki nem tagja az MSGT-nek, de tagja a Bajnokságnak helyt adó PGCC-nek
(anyaklub): 140 EUR
vagy annak megfelelő forint /MNB középárfolyam
https://secure.simplepay.hu/payment/pay/PajQA98ca1cn6RrGMIoY3H8j.X4VjQ
PTySBS931ao3zr38DTB6

PAYMENT

Entry fee: 150 EUR

In the club you can pay in cash, you cannot pay with credit card in the club.
If you like to pay with credit card please use the link downstairs before 25th

May 2017:
https://secure.simplepay.hu/payment/pay/ptrIxkFca9rMPe2rf9aY7KmjNzbU-
kAFvySBKvg8wMXxr2hGjDS

On the bottom of the paying side you can choose your language.
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