
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA GOLFOWEGO 

 

1. Na polu PAR20, PAR72 i terenach treningowych obowiązują aktualne Reguły Gry w Golfa, ogólne zasady Etykiety Golfa 

oraz Przepisy Lokalne. Przepisy Lokalne znajdują się na Score Card i Tablicy Ogłoszeń Klubu. 

2. Warunkiem rozpoczęcia gry i wejścia na obiekt Postołowo Golf Club jest osobista rejestracja pobytu na terenie Ośrodka 

w Recepcji Klubu, zarówno przez Członków jak i Gości Klubu. 

3. Grę na polu należy rozpoczynać od 1. tee. Start z 10. tee możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu w Recepcji Klubu. 

Grupa startująca z 10. tee ma obowiązek przepuszczania wszystkich graczy, którzy kontynuują grę z 9 dołka. 

4. Gracze robiący przerwę po dziewięciu dołkach, tracą pierwszeństwo na 10. tee.  

5. Uderzenie piłki może nastąpić dopiero, gdy poprzedzający gracze oddalą się na bezpieczną odległość. 

6. Uderzenia na TEE wykonujemy zawsze z podwyższenia używając TEE PEG (kołeczek). Zamachy próbne wykonuje się 

poza obszarem TEE. Na GREENACH wolno używać jedynie PUTTER’a. 

7. Poszukiwanie zagubionej piłki może trwać max. 3 min. 

8. Należy naprawiać wszystkie uszkodzenia darni (divot’y) oraz grabić po sobie bunkry. Do bunkrów należy wchodzić i 

wychodzić ZAWSZE od  najbardziej PŁASKIEJ  strony. 

9. Zabrania się wjazdu wszelkimi pojazdami mechanicznymi typu Melex oraz wózkami ręcznymi na teren: fore green, 

pomiędzy green i bunkry oraz rough. Po obfitych opadach deszczu wózkami wolno poruszać  się jedynie po 

utwardzonych ścieżkach. Nie wolno wykonywać gwałtownych manewrów hamowania lub zakręcania. Wózki golfowe 

samojezdne są max. dwuosobowe i mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

10. Na terenie Centrum Krótkiej Gry dozwolone jest jedynie wykonywanie uderzeń typu CHIP&RUN  

(do 20 m), własnymi piłkami, z dedykowanych TEE lub/i bunkra ćwiczebnego. Terenem ćwiczeń uderzeń typu PITCH 

(dłuższych niż  20 m) jest Driving Range. 

11. Zabrania sie wynoszenia piłek treningowych z Driving Range w tym na Centrum Krótkiej Gry. Zabranie piłki/ek z Driving 

Range do torby golfowej itp. jest niedozwolone i będzie traktowane jak przywłaszczenie. 

12. Gracze nie mogą swoim zachowaniem stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla pracowników na polu. Uprawnienia 

pracownika wykonywującego prace są nadrzędne w stosunku do gracza/y.  

13. Każda osoba, przebywająca na obiekcie Postołowo Golf Club ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i 

poleceniom dyrekcji klubu golfowego oraz wyznaczonym pracownikom. 

14.  Nie respektowanie REGULAMINU korzystania z pola, aktualnych Reguł Gry w Golfa, ETYKIETY golfa oraz PRZEPISÓW 

LOKALNYCH może skutkować utratą prawa do korzystania z ośrodka golfowego w Postołowie bez zwrotu opłaty za grę. 

15. POSTOŁOWO GOLF CLUB Sp. z o.o. oraz Maritime Golf Sp.z o.o., w stosunku do wszystkich osób przebywających oraz 

korzystających z ośrodka, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia  i/lub utratę mienia, powstałe 

urazy oraz ich  następstwa.  

16. Gra w golfa odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność gracza. 


