
SAMOODBAVENÍ

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO HRY

Stáhněte si aplikaci

Zobrazte si dostupné teetimes

Z Vašeho obchodu s aplikacemi si stáhněte 
aplikaci TeeTime. Je zdarma a krom sdílení 
polohy nepotřebuje žádná zvláštní oprávnění.

Přes zelené tlačítko se pak dostanete přímo do 
filtru, kde si vyberete hřiště a datum. Modré tlačítko 
vám nabídne blížící se turnaje a menu vlevo nahoře 
ukáže kompatní možnosti aplikace.

Ovládaní je intuitivní a snadné. 

Všechno to jde jednoduše po sobě. Teď už vidíte 
dostupné teetimes, včetně obsazenosti jednotli-
vých flightů. V liště nahoře navíc můžete přepínat 
mezi nejbližšími dny vpřed i vzad. Jistě oceníte i 
doplňkové informace o zvýhodněných cenách fee.

Pokud ještě nevíte, kolik vás ve flightu půjde, 
nemusíte si s tím teď lámat hlavu. Každou rezervaci 
lze později upravit, stejně jako zrušit.

Pokud tedy máte vybraný čas a zadaný počet 
hráčů, klidněte na tlačítko Objednat. 

Následně musíte vyplnit jména nebo registrační 
čísla každého hráče, kterého přihlašujete.

Potvrzení rezervace
Následuje rekapitulace termínu a času, počtu hráčů 
ve flightu a konečná cena. Pokud se při odbavení 
chcete přeci jen stavět na recepci, můžete tam i za-
platit. Každopádně pro účel samoodbavení doporu-
čujeme zaplatit ihned kartou. Stačí zadat jakýkoli 
email a na něj pak dostanete pokyny k platbě. Čle-
nové GGC uvidí cenu 0 kč. 

O uskutečněné rezervaci budete informováni na 
svůj e-mail, který používáte v TeeTime. Ostatně, bez 
přihlášení do tohoto systému se tady neobejdete.

A pak už nezbývá než čekat na den D. Skrze 
aplikaci můžete dát vědět i dalším lidem, že jdete 
hrát a zkusit je zlanařit ke hře.

Samoodbavení
Po provedení rezervace se vám na domovské 
stránce aplikace objeví nové tlačítko - Zahájit hru.

Pro jeho funkčnost musíte splnit následující: být nej-
později 10 minut před startem do vzdálenosti 2 km 
od naší recepce. Samozřejmostí je připojení k inter-
netu a pro aplikaci TeeTime sdílení polohy.

Jakmile provedete samoodbavení, informace se 
přenese do recepce i k maršálovi a vy můžete bez 
starostí do hry.

Hezkou hru!

ZAHÁJIT HRU

Děkujeme, že používáte funkci samoodbavení.


