REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA GOLFOWEGO MG&CC

ZASADY OGÓLNE
1. Każdy grający (zarówno członek jak i gość) zobowiązany jest przed każdą grą
zarejestrować się w recepcji albo poprzez system online - Golf Booking. Osoby, które
nie zarejestrują się, są zobowiązane do przepuszczenia wszystkich zarejestrowanych i
czekają na najbliższy wolne TEE TIME.
2. Każdy gość grający na polu ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego Green
Fee.
3. Do gry upoważnione są osoby będące Członkami Klubu MG&CC oraz Goście Klubu,
posiadający 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. Na terenie Klubu zabrania się kupowania piłek poza sklepem golfowym.
7. Zabrania się wynoszenia piłek treningowych z terenu Akademii Golfa oraz grania
nimi na polu. Kara za złamanie tej zasady - 1 000 pln.
8. Trening na Driving Range z trawy, dozwolony jest wyłącznie z miejsca
wyznaczonego do tego. Miejsce te oznaczone jest linami. Zabronione jest wybijanie
piłek poza tym obszarem. Kara za złamanie tej zasady - 1 000 pln.
9. Grę na polu należy rozpoczynać bezwzględnie od TEE#1
10. Warunkiem korzystania z usług pola golfowego MG&CC jest akceptacja niniejszego
regulaminu przez klienta i przestrzeganie jego zasad.
11. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanych
ćwiczeń fizycznych, i że korzysta z usług pola na własną odpowiedzialność.
12. Pole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
Aktualny regulamin dostępny jest na terenie Pola i ne jego stronie internetowej.
13. Osoby przebywające na terenie Pola Golfowego mają obowiązek zastosować się do
poleceń pracowników obsługi obiektu.
14. Pole MG&CC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia
mienia i urazy.
15. Jeżeli dokonałeś rezerwacji TEE TIME, a z pewnych przyczyn nie możesz się zjawić,
poinformuj nas o tym. W przypadku notorycznego braku odwoływania TEE TIMES,
Pole zastrzega sobie prawo do możliwości finansowego ukarania danego klienta.

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. Ponadto, każdy gracz zobowiązany jest do posiadania
PITCHFORK w celu naprawy PITCH MARKÓW. Marshall ma prawo prosić o
okazanie pitchforka w dowolnym momencie podaczas rundy.
9. Zabrania się wjeżdżania wózkami golfowymi oraz „Melexami” na obszar tee i
greenów oraz przejeżdżanie nimi między greenami a bunkrami. Nie jeździmy
„Melexami” po approachu ( obszar ok. 30 m przed greenem). Minimalna odległość
od greenu, którą należy zachować przejeżdżając obok „meleksem” to 10 metrów.
10. Marshall lub pracownik pola MG&CC ma prawo nałożyć karę pieniężną w
wysokości 200 pln wszystkim tym, którzy nie naprawiają divotów, pitchmarków, nie
grabią bunkrów lub zaśmiecają pole. Całość tej kwoty przeznaczona będzie na
program wspierania juniorów w naszym Klubie.
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt, w szczególności psów na teren pola MG&CC.
12. Zabrania się grania więcej niż dwoma piłkami równocześnie w tygodniu oraz więcej
niż jedną piłką w weekend.
13. Zabrania się spacerowania po polu golfowym – osoby towarzyszące mogą wejść na
pole wyłącznie za zgodą Marshalla lub pracownika pola.
Jeżeli zauważysz problem związany z tempem gry, bądź z brakiem naprawiania
divotów/pitch marków/grabienia bunkrów – poinformuj nas o tym. Pomożemy !!!

14. Podstawowe zasady gry na polu golfowym:
a) Dbaj o tempo gry !!!
b) Graj piłki prowizoryczne,
c) Dozwolony czas na szukanie piłki – 3 min,
d) Wyniki zapisuj na kolejnym TEE BOX – nie na GREENIE,
e) Sprzęt golfowy pozostawiaj zawsze w kierunku następnego dołka
f) Stosuj się do zasady „READY GOLF” – czyli kto gotowy ten gra,
g) Graj zawsze z odpowiednich TEE BOX,
h) Po zakończeniu dołka, szybko opuść GREEN
Uprawnienia pracowników Klubu
KAŻDY UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ
ZARZĄDZENIOM I POLECENIOM DYREKCJI KLUBU GOLFOWEGO ORAZ
WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW.
1. Dyrekcja pola MG&CC ma prawo zamknąć pole golfowe ze względu na warunki
atmosferyczne lub z innych ważnych powodów.
2. W przypadku zakupu GREEN FEE, a braku chęci rozegrania rundy ze względu na
warunki pogodowe ( deszcz, wiatr ), nie przysługuje zwrot opłaty GREEN FEE.
Wyjątkowym przypadkiem jest burza z piorunami- graczowi przysługuje prawo do
dokończenia rundy w innym, wolnym terminie.
Kary i obostrzenia
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować:
1. Ostrzeżeniem ustnym
2. Upomnieniem pisemnym
3. Cofnięciem członkostwa ( możliwość korzystania z pola golfowego tylko po
wykupieniu Green fee) z informacją do stowarzyszenia MG&CC oraz wszystkich
innych klubów golfowych.
4. Bezwzględnym zakazem gry na polu z informacja do stowarzyszenia MG&CC oraz
do wszystkich innych klubów golfowych
5. Nałożeniem kary regulaminowej w kwocie od 200 do 1000 pln.

