REGULAMIN
SŁUBICKIEGO POLA GOLFOWEGO DĘBOWA POLANA
ZASADY OGÓLNE
1.

Każdy grający (zarówno członek jak i gość) zobowiązany jest przed każdą grą zarejestrować się w
recepcji.

2.

Każdy gość grający na polu ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego Green Fee.

3.

Do gry upoważnione są osoby posiadające Zieloną Kartę lub Kartę Handicapową. Osoby nieposiadające
uprawnień mogą grać na polu w towarzystwie osób posiadających ZK lub handicap. Osoby te są
odpowiedzialne za gracza bez uprawnień.

4.

W jednej grupie grać może maksymalnie czterech graczy.

5.

Każdy gracz musi mieć swoją torbę z kijami.

6.

Zabrania się wynoszenia piłek treningowych z terenu akademii oraz grania nimi na polu. Kara za
złamanie tej zasady - 1 000 pln.

ZASADY, ETYKIETA
1.

W trakcie gry na polu obowiązuje strój zgodny z kodeksem ubioru golfisty (niedopuszczalna jest
niekompletny ubiór np. brak koszulki).

2.

Gracz nie może w żaden sposób przeszkadzać innym graczom: hałasując lub rozmawiając.

3.

Gracz musi być zawsze gotowy do gry, kiedy jest jego kolej uderzenia. Niedopuszczalne są
nieuzasadnione przerwy w grze. Po zakończeniu dołka grupa powinna natychmiast opuścić green.

4.

Obowiązkiem grupy jest granie w odpowiednim tempie. Jeżeli grupa gra wolno, wstrzymując innych,
zwłaszcza jeśli traci kontakt z grupą przed sobą, ma obowiązek przepuszczenia czekającego za nią
zespołu.

5.

Grupa, która zgubiła piłkę i przypuszcza, że łatwo jej nie odnajdzie, ma obowiązek natychmiast
przepuścić następną grupę.

6.

Niedopuszczalne jest zagrywanie piłki, jeśli gracze z przodu znajdują się w zasięgu uderzenia.

7.

W przypadku zagrania piłki w kierunku innych graczy należy ostrzec ich głośnym okrzykiem FORE!

8.

Każdy gracz ma obowiązek: naprawy swoich divotów, pitch marków i zagrabienia bunkrów.

9.

Zabrania się wjeżdżania wózkami golfowymi na obszar tee i greenów.

KAŻDY UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ ZARZĄDZENIOM I POLECENIOM DYREKCJI
KLUBU GOLFOWEGO ORAZ WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW.
1.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować:



ostrzeżeniem ustnym



upomnieniem pisemnym



cofnięciem członkostwa ( możliwość korzystania z pola golfowego tylko po wykupieniu Green fee) z
informacją do klubu SGC lub Golfclub an der Oder oraz wszystkich innych klubów golfowych.



bezwzględnym zakazem gry na polu z informacja do klubu SGC lub Golfclub an der Oder oraz do
wszystkich innych klubów golfowych.

ZASADY KOSZYSTANIA Z POLA PRZEZ GOLFISTÓW ZAWODOWYCH
1.

Golfista zawodowy zrzeszony w PGA może skorzystać bezpłatnie z pola bezpłatnie raz w roku po
wcześniejszym powiadomieniu (min. dzień wcześniej) menagera pola. Podczas następnych wizyt
odpłatność za Green Fee wynosi 50% stawki cennikowej. Podczas wizyt na polu w towarzystwie swoich
uczniów, nie będących członkami SGC lub Golfclub an der Oder, golfista zawodowy jest zwolniony z
płatności.

