REGULAMIN POLA GOLFOWEGO
„PRZYTOK GOLF & RESORT”
W PRZYTOKU
KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO „PRZYTOK GOLF &
RESORT” W PRZYTOKU MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO
PRZEBYWANIA
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Słownik pojęć:
1. Regulamin – oznacza regulamin pola golfowego „Przytok Golf & Resort” w Przytoku;
2. Kompleks golfowy – oznacza pole golfowe „Przytok Golf & Resort” w Przytoku, w szczególności
znajdujące się na nim budynki, parkingi i obiekty golfowe (pole golfowe, driving range, putting

green, chipping area, 3 dołkowa akademia) położone na terenie ww. ośrodka;
3. Marshal – osoba, której misją jest „aby wszyscy golfiści czuli się komfortowo na polu golfowym,

grali w odpowiednim tempie i czerpali radość z jakości pola golfowego” . Marshal kieruje ruchem,
prędkością gry, przypomina o naprawianiu pitchmarków, divotów i grabieniu bunkrów, a jego
intencją jest edukacja i dbanie o komfort graczy;
4. Starter – osoba odpowiedzialna za rozpoczynanie gier w wyznaczonym czasie, sprawny przebieg
gry w golfa, udzielanie informacji o warunkach panujących na polu golfowym i podstawowych
zasadach gry w golfa;
5. Klubowicz – osoba posiadająca ważną kartę członkowską klubu Przytok Golf Club;
6. Bilet wstępu – oznacza bilet roczny (karta członkowska klubu Przytok Golf Club) oraz bilet
jednorazowy (green fee);
7. Strój golfowy – oznacza następujące elementy ubioru:
−

koszulkę typu polo z kołnierzykiem (niedopuszczalna jest bluza i koszulka typu t-shirt),

−

długie spodnie materiałowe lub krótkie spodenki materiałowe do kolan (niedopuszczalne
są jeansy, dresy),

−

buty golfowe lub buty na płaskiej podeszwie (niedopuszczalne są szpilki i ciężkie buty).
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przebywanie na terenie Kompleksu golfowego oraz korzystanie z urządzeń i wyposażenia do gry
w golfa na terenie Kompleksu golfowego jest równoważne z akceptacją treści Regulaminu i
zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
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Wszystkie osoby przebywające na polu golfowym mają obowiązek posiadania karty członkowskiej
Przytok Golf Club lub green fee w widocznym dla Marshala miejscu.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu golfowego mają obowiązek zastosować się
do poleceń personelu „Przytok Golf & Resort” w Przytoku.
4. Osoby nieprzestrzegające postawień Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie
Kompleksu golfowego.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego powinny zachować podstawowe
zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu
zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu
ścieżkach.
6. Osoby do 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie Kompleksu golfowego bez opieki osoby
dorosłej.
7. Gra na polu golfowym z psem oraz spacer po terenie pola golfowego może odbyć się jedynie po
uzyskaniu wcześniejszej zgody pracownika należącego do obsługi pola „Przytok Golf & Resort”
w Przytoku urzędującej w recepcji Kompleksu golfowego i pod warunkiem:
a. trzymania psa na smyczy oraz sprzątania po nim, w tym naprawę wyrządzonych
szkód,
b. braku utrudnienia dla pozostałych graczy i pracowników pola,
c. nie wchodzenia na green, tee oraz do bunkra z psem.
8. Osoba posiadająca „ZIELONĄ KARTĘ” może wprowadzić na pole golfowe osobę lub osoby
towarzyszące pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pracownikowi obsługi pola „Przytok Golf &
Resort” w Przytoku urzędującemu w recepcji Kompleksu golfowego. Osoba wprowadzająca osobę
towarzyszącą zobowiązana jest przekazać osobie towarzyszącej zasady obowiązujące na polu
golfowym, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wobec czego samo wprowadzenie osoby
towarzyszącej przez osobę posiadającą „ZIELONĄ KARTĘ” na pole golfowe uznawane będzie za
jednoznaczne z przeszkoleniem osoby towarzyszącej z zasadami obowiązującymi na polu,
w szczególności zasadami bezpieczeństwa. Podczas turniejów wprowadzanie na pole osoby
towarzyszącej jest zakazane.
9. „Przytok Golf & Resort” w Przytoku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu. „Przytok Golf & Resort” w Przytoku nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie przebywania na terenie Kompleksu
golfowego, w szczególności za szkody w mieniu, bądź osobie powstałe z winy lub wskutek
niedbalstwa osób grających lub przebywających na terenie Kompleksu golfowego. Wszystkie
osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego przebywają na nim na własne ryzyko
i koszt.
10. „Przytok Golf & Resort” w Przytoku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie
pozostawione lub zgubione na terenie Kompleksu golfowego.
11. Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
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13. Personel „Przytok Golf & Resort” w Przytoku, po wcześniejszym podaniu przyczyny,
może zamknąć pole golfowe lub driving range (np. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne).
14. Na polu golfowym obowiązują zasady R&A, reguły lokalne „Przytok Golf & Resort” w Przytoku
oraz zasady etykiety gry w golfa.
15. Wyłączne prawo do udzielania lekcji oraz instruktarzu gry w golfa na polu golfowym oraz driving

range mają wykwalifikowani instruktorzy gry w golfa współpracujący ze spółką „Przytok Golf
& Resort” sp. z o.o. w Przytoku.
16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu golfowego zobowiązane są do
zawiadamiania

personelu

„Przytok

Golf

&

Resort”

w

Przytoku

o

każdej

zauważonej

nieprawidłowości, bądź naruszeniu Regulaminu przez inne osoby.
17. Zasady korzystania z garażu dla wózków elektrycznych (meleksy) znajdującego się na terenie
Kompleksu golfowego określa odrębny regulamin.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z POLA GOLFOWEGO
Przed rozpoczęciem rozgrywki.
1. Na terenie pola golfowego grać w golfa mogą jedynie osoby posiadające „ZIELONĄ KARTĘ”.
2. Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy.
3. Zawodnicy proszeni są o stawiennictwo na pierwszym tee minimum na 5 minut przed
wyznaczonym czasem startu. Niestawiennictwo w ww. czasie wiążę się z możliwością utraty
rozegrania rundy.
4. W „Przytok Golf & Resort” w Przytoku w jednej grupie może grać maksymalnie czterech graczy.
5. Zaleca się grę z następujących obszarów tee:
•

Tee białe – zawodowcy oraz HCP poniżej 9,9

•

Tee żółte – HCP 10 – 30,0

•

Tee niebieskie – HCP 30,1 – 36,0

•

Tee czerwone – Kobiety i dzieci poniżej 12 lat oraz HCP 36,1 – 54.

6. Każdy z graczy zobowiązany jest do posiadania w czasie gry własnej torby golfowej oraz

pitchfork. Marshal ma prawo poprosić o jego okazanie w każdym czasie podczas rozgrywki.
7. Osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu zostaną usunięte z pola golfowego.
W trakcie rozgrywki:
8. Runda golfa na 9 dołkach powinna trwać maksymalnie 3 godziny.
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9. Zawodnicy powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych osób oraz obsługi greenkeepingu
pracującej na polu golfowym.
10. Nie należy rozpoczynać gry, w przypadku gdy osoby znajdujące się przed nami nie odejdą
na odległość zapewniającą bezpieczeństwo.
11. W razie uderzenia piłki w stronę innych osób należy ostrzec ich okrzykiem „FORE!”.
12. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić
grupy czekające za nimi. Osoby poszukujące piłki powinny zasygnalizować pozostałym
zawodnikom

za

nimi,

aby

ich

minęli

w

przypadku

przedłużających

się

poszukiwań.

Zasygnalizowanie należy wykonać w ciągu 5 minut przeznaczonych na poszukiwania.
13. Po zakończeniu gry na danym dołku zawodnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić green.
14. Zawodnicy zobowiązani są do naprawy swoich divotów, pitchmarków i do zagrabiania bunkrów.
15. W przypadku korzystania z wózków typu „meleks” należy poruszać się po utwardzonych
ścieżkach. Zakazuje się wjeżdżania tymi wózkami w głęboki rough, kałuże, do bunkrów, na tee
oraz w obszarze 10 metrów od krawędzi greenu i na green, a także przejeżdżania pomiędzy

greenami, a bunkrami (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł). Wózki typu „meleks”
mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie. Wózek typy „meleks” można wypożyczyć
maksymalnie na 3 godziny dla 9 dołków. Wózek typu „meleks” powinien zostać zwrócony
niezwłocznie po zakończeniu rundy. Wózek typu „meleks” przeznaczony jest dla maksymalnie
dwóch osób.
16. Osoby korzystające z wózków samojezdnych ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone
szkody powstałe na skutek nieprawidłowego z nich korzystania oraz za uszkodzenia pojazdu.
17. Zabrania się:
•

próbnych zamachów na tee powodujących uszkodzenia trawy,

•

zaśmiecania pola golfowego, w szczególności wyrzucania niedopałków na trawę,

•

poszukiwania piłek w zbiornikach i ciekach wodnych oraz kąpieli i połowu ryb (pod rygorem
obciążenia karą w kwocie 1.000,00zł),

•

gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem obciążenia karą w kwocie
1.000,00zł),

•

gry na polu golfowym bez ważnego biletu wstępu (pod rygorem obciążenia karą w kwocie
1.000,00zł),

•

gry więcej niż dwoma piłkami przez jednego gracza w dni powszednie,

•

gry więcej niż jedną piłką przez jednego gracza w soboty i niedziele,

•

gry na zamkniętym polu golfowym (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 1.000,00zł),

•

prowadzenia wózków elektrycznych po spożyciu alkoholu (pod rygorem kary 500,00zł),

•

przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym zawodnikom, w szczególności hałasowania,
używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub innego zachowania nielicującego
z etykietą gry w golfa.
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18. Marshal lub pozostały personel „Przytok Golf & Resort” w Przytoku ma prawo, po uprzednim
zwróceniu uwagi, wyprosić z pola golfowego osoby, które nie naprawiają divotów, pitchmarków,
nie grabią bunkrów, nie posiadają ważnego biletu wstępu, naruszają etykietę gry w golfa lub nie
stosują się do pozostałych postanowień Regulaminu. Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot
opłaty za bilet wstępu.
III.

ZASADY KORZYSTANIA Z DRIVING RANGE

1. Zakazuje się:
•

trenowania na pojedynczym stanowisku w dwie lub więcej osób,

•

wchodzenia na obszar wybijania i zbierania wybitych z driving range piłek w celu ponownego
ich wykorzystania (pod rygorem kary 500,00zł),

•

wykonywania uderzeń z innego miejsca niż z maty lub miejsc do tego wyznaczonych (żółta
linia rozwinięta na trawie),

•

wynoszenia piłek treningowych poza obszar driving range (pod rygorem kary 500,00zł),

•

korzystania z innych piłek niż nabytych w „Przytok Golf & Resort” w Przytoku,

•

gry na nie czynnym driving range (pod rygorem kary 1.000,00zł).

2. Marshal lub pozostały personel „Przytok Golf & Resort” w Przytoku ma prawo, po uprzednim
zwróceniu uwagi, wyprosić z driving range osoby, które naruszają etykietę gry w golfa lub
nie stosują się do postanowień Regulaminu. Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot
uiszczonych opłat.
VI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU PRZEZ „PRZYTOK GOLF RESORT” SP. Z O.O.
W PRZYTOKU
Każda osoba przebywająca na terenie Kompleksu golfowego jednocześnie zobowiązuje się
do przestrzegania obowiązujących postanowień Regulaminu, a w tym do akceptacji zapisów
poniższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku,
utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych podczas mojego przebywania
na polu golfowym „Przytok Golf & Resort” w Przytoku.
Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa
powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania
z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych,
na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jednoi wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach
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drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz
z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami
audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.
Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój
wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania i/lub najmu,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną
oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
k) rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach
komórkowych,
l) modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie ragmentów,
zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.
Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający,
niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy,
nienawiści, dyskryminacji, pornografii lub narkotyków.
Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój
wizerunek.
Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada
„Przytok Golf Resort” sp. z o.o. w Przytoku.
Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub
mogących mi przysługiwać z tego tytułu.”
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