8º TORNEIO
DE GOLFE
ALUMNI AESE
MODALIDADE: TEXAS SCRAMBLE

29 SETEMBRO 2018
RESORT DA HERDADE
DO MONTADO
Main Sponsor:

Outros patrocinadores:

Mantendo a tradição do encontro anual dos Alumni por
ocasião da realização do 8.º Torneio de Golfe, convidamos
os Alumni praticantes, todos os interessados e respetivas
famílias, para um agradável convívio, no próximo dia 29 de
Setembro, no Resort da Herdade do Montado.
Este ano, queremos privilegiar o trabalho de equipa tal, como
nos nossos programas da AESE, pelo que deverá fazer par com
outro colega de programa ou amigo.
Para além do 8.º Torneio de Golfe dos Alumni da AESE
haverá uma Clínica de iniciação, orientada por um Professor
profissional, para os que habitualmente não praticam.

MODALIDADE
Texas Scramble
PRÉMIOS
• 1 net Homens geral
• 1 Gross Homens Geral
(Vencedor geral do Torneio)
• 1 net Alumni AESE
(nome gravado na taça)
• 2 net Alumni AESE
• 1 net PADE (2 PESSOAS)
• 1 net PDE (2 PESSOAS)
• 1 net PADIS (2 PESSOAS)
• 1 net MBA (2 PESSOAS)
• 1 net PGL (2 PESSOAS)
• 1 net GMP (2 PESSOAS)
• 1 net AMEG (2 PESSOAS)
• Nearest to the PIN
• Longest Drive
• 1 net Senhoras

PROGRAMA
8h00 Receção e check in
9h00 Início do Torneio
11h00 Clínica de iniciação
13h00 Almoço Buffet e distribuição de prémios
PREÇOS (valores com IVA incluído)
……………………
Torneio de Golfe: 35 euros
(inclui torneio, drink a meio e almoço buffet)
……………………
Clínica de iniciação: 25 euros
(inclui professor e almoço buffet)
……………………
Participação de familiares: 15 euros
(apenas presença e almoço buffet)
Crianças com menos de 10 anos terão
participação gratuita.

Venha representar o seu programa, defendê-lo
como o melhor dos Alumni e levar a Taça!
Poderá fazer par com outro jogador que não seja do
mesmo Programa ou que não seja Alumni da AESE.
Inscreva-se e anime os seus amigos a participar.

29 SETEMBRO 2018
RESORT DA HERDADE
DO MONTADO

8º TORNEIO
DE GOLFE
ALUMNI AESE
TORNEIO DE GOLFE

Preço: 35 euros, IVA incluído (inclui torneio, drink a meio e almoço buffet)

Para Golfistas (Alumni e convidados)
Nome:
Clube (obrigatório):

Handicap:

Email:

Telefone:

CLÍNICA DE INICIAÇÃO

Preço: 25 euros, IVA incluído (inclui professor e almoço buffet)

Para (ainda) não iniciados
Nome 1:
Nome 2:
Nome 3:

ALMOÇO

Preço: 15 euros, IVA incluído

Para acompanhantes
Nome 1:
Nome 2:

As inscrições deverão ser feitas até dia 25 de setembro, sendo a participação limitada ao número de lugares disponíveis.
Para mais informações contacte Abdel Gama, Tel. (+351) 217 221 530, abdelgama@aese.pt, www.aese.pt
Os dados pessoais fornecidos ao abrigo do presente formulário serão automaticamente processados pela AESE Business School para efeitos promocionais e serão utilizados
em ficheiros informáticos pela AESE. O Titular dos Dados autoriza expressamente a AESE a utilizar os seus dados pessoais para efeitos de marketing. Os utilizadores têm
direito de aceder aos ficheiros informáticos e proceder à rectificação ou cancelamento do respectivo conteúdo através do envio de uma carta para a AESE, Calçada de Palma
de Baixo, n.º 12, 1600-177 Lisboa. Caso não o aceite, assinale aqui:
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