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Informacje organizacyjne: 

Termin: 18.09.2021 Sobota  

Miejsce: Przytok Golf & Resort 

Starty: od godzina 8:30 z Tee 1 

          

Liczba uczestników: 80 osób (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora. 

Runda: 2x9 dołków 
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Regulamin: 

 

Kobiety oraz Juniorzy do lat 12 (Juniorzy urodzenie w roku 2009 lub później):  

Tee niebieskie (dołki 1-9) / Tee czerwone (dołki 10-18) 

 

Mężczyźni: Tee czarne (dołki 1-9) / tee żółte (dołki 10-18) 

 

Format Turnieju: 

 
Drużyna składa się̨ z 4 zawodników  

 

Turniej odbywa się̨ w formacie better ball stroke play netto z ½ HCP po uwzględnieniu Slope 

Pola 

 

Osoby nieposiadające HCP PZG startują̨ z HCP = 0.  

 

Każdy zawodnik gra własny wynik netto z ½ HCP po uwzględnieniu Slope Pola. Do klasyfikacji 

liczą̨ się̨ dwa najlepsze wyniki drużyny z każdego dołka. 

 

Zawodnicy zobowiązani są̨ do podania nazwy drużyny oraz sugerujemy podobny ubiór 

wszystkich zawodników drużyny ☺ 

 

Maximum Score dla wszystkich grup HCP forma Stroke Play, gdzie wynik brutto gracza został 

ograniczony do maksymalnej liczby uderzeń na dołku do par + 5 tj. Na dołku par 3 do 8; par 4 

do 9 i par 5 do 10. 

 

W turnieju obowiązują reguły R&A of St. Andrews oraz Reguły Lokalne.  

 

 

Kategorie i nagrody:   

Kat. netto I miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe  

Kat. netto II miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe  

Kat. netto III miejsce – Puchary i nagrody rzeczowe  

W przypadku remisu o pierwsze miejsce odbędzie się̨ dogrywka na dołku nr 9 aż̇ do 

rozstrzygnięcia w formacie foursome. Pozostałe miejsca zostaną̨ rozstrzygnięte poprzez 

„Count Back ” biorąc pod uwagę̨ wyniki z dołków 10 do 18, 13 do 18, od 16 do 18 oraz dołek 

nr 18.  
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Konkursy: 

 

Longest Drive by Champagne Taittinger dołek nr 1 mężczyzn 

 

Longest Drive by Champagne Taittinger dołek nr 1 kobiet  

 

Nearest to the pin by Champagne Taittinger dołek nr 3 wspólny 

 

Nearest to the pin by Champagne Taittinger dołek nr 5 wspólny 

Closest to the line by Champagne Taittinger dołek nr 8 wspólny 

Closest to the line by Champagne Taittinger dołek nr 11 wspólny 

Closest to the line by Champagne Taittinger dołek nr 13 wspólny 

Closest to the line by Champagne Taittinger dołek nr 15 wspólny 

Nearest to the pin - Tomasz Puślecki dołek nr 16 wspólny 

 

Nearest to the pin by Champagne Taittinger dołek nr 18 wspólny 

 

!! HOLE–IN–ONE dołek #9  – AL CO – kosiarka automatyczna o wartości 7 000 PLN !! 

 

W konkursach dodatkowy brak zwycięzcy podczas rozdania nagród skutkuje przekazaniem 

nagrody na kolejną osobę. 

 

Koszt uczestnictwa  

150 pln – Członkowie klubu  

180 pln – Członkowie Week  

320 pln – Gość (od podanej ceny obowiązuje zniżka 20% dla członków lubuskich pól 

golfowych) 

70 pln – Junior 

W cenne wliczony jest  

➢ udział w turnieju 

➢ green fee 

➢ nagrody 

➢ start pack przygotowany przez Restaurację w Pudełku Smaczną Dietę 

➢ catering przygotowany przez Szefa Kuchni Macieja Ostrowskiego  

➢ bar Aperol Spritz przygotowany przez CEDC 

➢ losowanie kart 

➢ jazdy testowe samochodami Audi 
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Komitet turniejowy: 

Marzena Adaśko i Filip Czernicki  

 

Postanowienia końcowe 

Decyzje Komitetu Turniejowego w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są końcowe: 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

Każdy uczestnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie jego wizerunku  

w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez 

organizatorów. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnicy zapoznali się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy w recepcji klubu od dnia 23.08.2021 od godziny 9:00 do dnia 

27.08.2021 do godziny 12.00 osobiście lub drogą telefoniczną M: 570 021 530 

Lista startowa będzie opublikowana dzień przed turniejem na stronie internetowej. 

 

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.       

1. Akceptując regulamin turnieju uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, email, telefon) poprzez 

przekazanie ich do Volkswagen Group Polska sp. z o.o. oraz do Autoryzowanego Dealera Audi w Lubinie (Auto Salon „Świtoń- 

Paczkowski” H. Świtoń, H. i E. Paczkowscy Spółka Jawna) na jednorazowe skontaktowanie się w celu zaproponowania i umówienia jazdy 
testowej lub przedstawienia Ci informacji na temat zakupu samochodu marki Audi oraz ogólnych informacji dot. możliwych sposobów 
finansowania z użyciem telefonu lub adresu e-mail (jeśli chcesz lub go zostawisz).  

2. Administratorem przekazanych danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) oraz Auto Salon „Świtoń-Paczkowski” H. Świtoń, H. 
Paczkowski Spółka Jawna z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 97d wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087577, posiadającą NIP: 6920211862 oraz REGON: 390255031, działający na zasadzie 
współadministrowania.  

3. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę i zrezygnować z otrzymania informacji dot. jazdy testowej lub oferty informując konsultanta 

Centrum Informacji lub Auto Salon „Świtoń-Paczkowski” Sp. J. o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania 
ofertą lub jazdą testową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody). Jeśli wyrazisz dodatkowe zgody, możesz je cofnąć 

poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej https://www2.volkswagen.pl/kampanie/fcz/ albo bezpośrednio w kontakcie z VGP 
lub z Autoryzowanym Dealerem / Autoryzowanym Partnerem Serwisowym marki Audi.  

4. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres 
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”.  
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