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I. GIỚI THIỆU VỀ MONTGOMERIE LINKS VIỆT NAM
Tọa lạc trên con đường Di sản Thế Giới nối liền giữa Huế, Phổ cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, Montgomerie Links đã trở thành một
trong những điểm đến lý tưởng nhất của các gôn thủ.
Montgomerie Links là một sân gôn đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại gôn nổi tiếng Colin Montgomerie, người đã 8 lần
vô địch European Order of Merit và là đội trưởng giải European Ryder Cup 2010. Một sân gôn tuyệt đẹp với phong cách thiết kế ven
biển - Montgomerie Links luôn xứng đáng là sân gôn đầu tiên và sân gôn tốt nhất tại vùng duyên hải miền Trung.
Sân gôn Montgomerie Links nổi bật với những đặc điểm tự nhiên hoàn hảo. Sự kết hợp giữa đất, các đụn cát dang mình đón gió cùng
với thảm thực vật ven biển tạo nên một địa hình liên kết chặt chẽ thử thách cho tất cả các gôn thủ từ chuyên nghiệp đến các gôn thủ
có điểm chấp trung bình hoặc điểm chấp cao hơn để thỏa sức trải nghiệm và tận hưởng vòng gôn của mình
Sau mỗi vòng gôn, người chơi hoàn toàn có thể thư giãn tại đây với cơ sở vật chất và các trang thiết bị được thiết kế hài hoà trong từng
chi tiết bao gồm nhà câu lạc bộ hiện đại nổi bật trên lối vào với phong cảnh được bao trùm cả sân gôn cùng sự tinh tế nhất trong cách
phục vụ dành cho quý khách, nhà hàng Birdies và Link Café được mở cửa cả ngày với các món Việt Nam và các món Âu, Á; khu vực bể
sục và phòng xông hơi; phòng GYM; cùng với đó là phòng hội nghị và Internet tốc độ cao truy cập miễn phí.
Đến với Montgomerie Links, khách hàng cũng có thể lựa chọn ở lại khu khách sạn và biệt thự vừa được khai trương với chất lượng 5
sao được bao bọc bởi cảnh quan tuyệt đẹp của sân gôn, đồ uống miễn phí, nội thất sang trọng và trang thiết bị phòng tắm đẳng cấp.
Khu biệt thự 3 phòng ngủ có hồ bơi riêng được xây dựng trải dài giữa hố số 9 và 10 tạo nên khu nghỉ dưỡng gôn đẳng cấp và lý tưởng.
Các căn biệt thự toạ lạc nổi bật trên nền đất cao giữa lòng sân gôn khiến giúp quý khách tận hưởng tối đa tầm nhìn ra toàn cảnh sân
gôn cũng như các dãy núi phía Tây Nam cùng bờ biển tuyệt đẹp được bình chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh.

NHỮNG GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
2018 2011
“Sân golf Tốt nhất Việt Nam” - Tạp chí Asian Golf Monthly
Sân gôn hàng đầu Việt Nam” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
“Sân golf Tốt nhất Việt Nam” – Tạp chí Golf Việt Nam
2017
“Một trong hai sân gôn tốt nhất Việt Nam” tại Hội nghị “Dự án nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam”
thượng đỉnh Gôn Châu Á Thái Bình Dương

Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương

“Sân gôn được bảo trì tốt nhất Việt Nam”
2010
2016
“Sân golf Tốt nhất Việt Nam” - Tạp chí Asian Golf Monthly
“Sân gôn hàng đầu Việt Nam” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
“Sân golf Tốt nhất Việt Nam”
Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương
2014 - 2015
“Sân gôn Thu hút Khách Du lịch Nhất” - Tạp chí Golf Việt Nam 2009
2013
“Sân gôn tổ chức giải tốt nhất Việt Nam” - Tạp chí Golf Việt Nam
2012
“Một trong 10 sân golf hàng đầu châu Á” – Forbes Travel

“Sân golf mới Tốt nhất Việt Nam” - Tạp chí Golf Việt Nam
“Hố bậc 5 đẹp nhất Việt Nam, Hố số 12, 527 dặm”
Tạp chí Golf Việt Nam
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QUÝ ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA MONTGOMERIE LINKS VIỆT NAM
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II. THÔNG TIN GIẢI ĐẤU CLUB CHAMPIONSHIP 2018
Là giải đấu lớn nhất trong chuỗi ba giải đấu được đăng cai bởi Montgomerie Links Vietnam, Club Championship
2018 hứa hẹn sẽ đem đến một sân chơi đẳng cấp và thú vị cho cộng đồng Gôn Thủ miền Trung nói riêng, trên cả
nước nói chung và kể các các gôn thủ nước ngoài. Với những sự đặc biệt và kỹ lưỡng từ khâu tổ chức giải đến tiệc
trao thưởng, Câu lạc bộ Montgomerie Links Vietnam mong muốn đem đến một giải đấu thành công và khó quên
trong lòng tất cả các gôn thủ tham dự.
1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Mỗi giải đấu sẽ gồm có hơn 144 gôn thủ tham dự đến từ:
• Hội viên của Sân gôn Montgomerie Links và Khách của hội viên.
• Các khách mời là doanh nhân Việt Nam và nước ngoài bao gồm Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, thành viên Hội
đồng quản trị của những Tập đoàn, Doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong Cộng đồng Doanh nghiệp và xã hội.
• Các nhà tài trợ.

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT

8%

6%

5%

6%

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

8%

7%
10%

GĐ ĐẦU TƯ/GĐ TÀI CHÍNH
15%

TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TỔNG QUẢN LÝ

19%

16%

QUẢN LÝ
KHÁC
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2. THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

CLUB CHAMPIONSHIP 2018
LỊCH TRÌNH

Titleist Golf Club Demo

Thứ Bảy, 15/09/2018

Thứ Sáu, 14/09/2018 4:00 PM - 8:00 PM

11: 00

Khách đến và làm thủ tục check in

Thứ Bảy, 15/09/2018 8:30 AM - 11:30 AM

12: 00

Xuất phát đồng loạt

17: 00

Tiệc tối, Lễ trao giải & Công bố Quỹ đã gây được cho Dự án “GREEN JUNKO”

Chủ Nhật, 16/09/2018
Lễ bàn giao Dự án Green Junko - Hoạt động vì cộng đồng tại trường Junko
*

( )

LỆ PHÍ THAM DỰ
PHÍ THAM DỰ
(VNĐ)
*LDîÏQK

GIẢI ĐẤU

GIẢI ĐẤU + VÒNG GÔN
LUYỆN TẬP (Thứ 6 )

PHÒNG KHÁCH SẠN
MONTGOMERIE LINKS
(chung phòng với
1 khách khác) (*)

PHÒNG KHÁCH SẠN
MONTGOMERIE LINKS

+ŮLYLÍQ





3,000,000

3,800,000

Khách



3,500,000

4,500,000

5,500,000

ïŪLWÄF



3,000,000

4,000,000

5,000,000

Các phí trên đã bao gồm phí sân, phí caddie, xe điện dùng chung, sân tập bóng và tiệc tối.
* Chỉ áp dụng cho lựa chọn “Giải đấu + Vòng gôn luyện tập”

( )

Khách tham dự tiệc tối: 650.000 VND

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng và bảng thi đấu có thể thay đổi theo hoàn cảnh và cấp độ thực tế của các gôn thủ mà không thông báo trước.
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3. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - “GREEN JUNKO”
3.1 Đôi nét về Trường tiểu học Junko

Trường tiểu học Junko được đặt tên dựa trên tên của một nữ học sinh Nhật Bản - Junko Takahashi.
Junko Takahashi, sinh năm 1973 tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Cô từng là sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế của Trường Đại học
Meiji Gakuin. Năm 1993, Junko đến Việt Nam trong một chương trình đi thực tế và dành trọn tình yêu cho đất nước và con
người nơi đây. Trong chuyến đi, cô đã cảm động trước tấm lòng của người dân Việt Nam, ngạc nhiên trước sự nghèo khó không
thể tưởng nổi của họ và khi về nước cô đã tâm huyết “Sau khi ra trường tôi sẽ đóng góp công sức cho Việt Nam”. Thật tiếc là
Junko đã không thực hiện được ước nguyện đó khi cô gặp một tai nạn giao thông ở Nhật Bản và qua đời khi mới 20 tuổi.
Tuy nhiên, những sự chân thành và tốt đẹp của cuộc sống vẫn tồn tại vĩnh cửu. Gia đình của cô gái có tấm lòng nhân hậu này
đã quyết tâm thay cô thực hiện ước mơ đó. Thông qua sự kết nối của giáo sư Ebashi, người hướng dẫn Junko tại Trường Đại
học Meiji Gakuin, với số tiền gởi ở ngân hàng từ khi cô mới ra đời và tiền phúng điếu, gia đình cô đã quyết định chọn Điện
Phước - vùng "rốn lũ" ở Điện Bàn, Quảng Nam - nơi mà ở đó Junko đã có nhiều kỷ niệm, để xây dựng trường học cho các em
học sinh khó khăn. Trường được khởi công xây dựng tháng 12 năm 1994 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9 năm 1995.
Trường thuộc địa bàn thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, nằm dọc trên đường tỉnh lộ 609. Nơi đây có địa hình nằm ở vùng thấp,
luôn chịu ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, bão lụt với tần suất diễn ra thường xuyên trong trong năm. Điều này ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống, kinh tế, xã hội địa phương và các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Năm học 2017-2018, toàn trường có 17 lớp với tổng số 537 học sinh. Trong đó: Khối 1: 4 lớp, Khối 2: 2 lớp, Khối 3: 4 lớp, Khối 4:
4 lớp và Khối 5: 3 lớp.
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Tuy hoạt động với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thầy và trò trường tiểu
học Junko vẫn cùng nhau cố gắng giữ vững phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và gặt hái được nhiều thành tích trong học tập.
Số lượng học sinh đạt giải trong các hội thi cấp thị xã, cấp tỉnh ngày ngày nhiều. Nhiều năm liền nhà trường được Ủy ban nhân
dân Tỉnh công nhận tập thể Lao động Xuất sắc.
Bên cạnh những thành tích trong học tập, thầy và trò trường Junko đã có nhiều hoạt động ngoại khóa, buổi tham gia hoạt
động xã hội để góp một phần sức nhỏ bé của mình cho cuộc sống này thêm phần tươi đẹp.

3.2 Những khó khăn của trường:
Về cơ sở vật chất, ban đầu nhà trường có 8 phòng học, 1 khu hiệu bộ và 1 nhà đa năng do gia đình nữ sinh Junko tài trợ.
Những năm trở lại đây, số lượng học sinh, số lớp liên tục tăng. Do đó cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng… của
trường vẫn chưa đáp ứng theo kịp. Thêm vào đó, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị của nhà trường được trang bị qua thời
gian dài đã xuống cấp, hư hỏng nhiều ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của thầy trò trường Junko.
Dưới dây là những hình ảnh cơ sở vật chất, khuôn viên... của trường tiểu học Junko:

Khu vực hành lang và bên ngoài lớp học
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Hình ảnh lớp học

Khu vực lớp học
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Khu vực Nhà vệ sinh
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Khu vực Sân bóng

Khu vực Nhà để xe
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3.3. Dự án GREEN JUNKO
Với mục đích giúp những em học sinh của trường Junko có thể được học tập và sinh hoạt tại một môi trường tốt hơn, đáp ứng
được những yêu cầu cơ bản nhất của một ngôi trường tiểu học, “GREEN JUNKO” là một dự án nhỏ được thực hiện xuyên suốt
cùng với Giải đấu Club Championship năm nay, chúng tôi mong muốn sẽ là những người tiếp nối ngọn lửa tinh thần nhân văn
của nữ sinh Junko Takahashi và gia đình của cô, giúp đỡ các em học sinh của trường tiểu học Junko nói riêng và góp một chút
sức mình để làm đẹp hơn nền giáo dục Việt Nam nói chung.
Với dự án “GREEN JUNKO” , dựa vào những điều kiện thực tế và nhu cầu của trường mà chúng tôi đã có được qua những lần
khảo sát thực địa, sẽ có nhiều đề xuất cho các dự án nhỏ khác nhau. Dựa vào số quỹ thực tế mà sân gôn kêu gọi được sau khi
cân đối tất cả mọi hoạt động, chúng tôi sẽ lựa chọn dự án cần thiết nhất và phù hợp nhất để thực hiện cho phía nhà trường
Junko và gửi báo cáo chi tiết cho Nhà tài trợ.
Để cùng thực hiện những dự định tốt đẹp này, chúng tôi rất hi vọng được đồng hành cùng các Quý Nhà tài trợ. Hãy cùng tô
màu xanh hi vọng cho ngôi trường tiểu học Junko theo đúng như tinh thần của dự án này.
DỰ ÁN GREEN JUNKO
STT

DỰ ÁN

DỰ TRÙ NGÂN SÁCH

Nhóm dự án giúp cải thiện Cơ sở vật chất/Trang thiết bị của nhà trường
1

Hệ thống nước sạch phục vụ cho học sinh

45,000,000

2

Sơn vôi bên trong các phòng học

45,000,000

Nhà vệ sinh (4M x 8M x 3.5M)
Lát gạch tường trong và ngoài
3

Sơn vôi không bã

60,000,000

Lợp tôn dày
Thay mới thiết bị đã cũ
Thay mới cửa gỗ đã bị hỏng
Nhà để xe của học sinh (3M x 5M)

4

Xây cột chống bê tông

60,000,000

Lợp tôn dày
Tráng xi măng nền để xe
Nhóm dự án giúp nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh

1

Trồng cây xanh tại khuôn viên trường, phủ xanh các lớp học

15,000,000

2

Trao học bổng/ quà hiện vật cho những em có hoàn cảnh khó khăn

20,000,000

3

Dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và vui chơi cho học sinh
(cầu trượt, cầu bập bênh...)

50,000,000

4

Cải thiện và xây dựng sân cỏ nhân tạo (15M x 30M)

80,000,000

