
     

 

    Warunki szczegółowe turnieju 

    Detail Conditions of Competition 
  

 

Nazwa/Name  

Rozpoczęcie 

Start Time 

16.06.2018 (SOBOTA) 10:00, SHOTGUN 
Zawodnicy zakwalifikowani do Turnieju mają obowiązek osobistej rejestracji w 

Biurze Zawodów Postołowo Golf Club (PGC) w godzinach 7:30-9:30 w dniu 

rozpoczęcia Turnieju.  

Ogłoszenie listy startowej nastąpi w Biurze Zawodów w dniu 15.06.2018 o godzinie 

16:00. Lista dostępna będzie również na stronach www.getresponsecup.pl i 

www.pzgolf.pl 

Odprawa 9:30 

Opłaty 

Entry Fee 

Wysokość opłat turniejowych podana jest na stronie: www.getresponsecup.pl 

Zgłoszenie 

Registration 

Do dnia 31.05.2018 do godziny 12:00: 

a) pod adresem www.getresponsecup.pl (preferowane) 

b) pod adresem: www.pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/ 
 

Maksymalna liczba Zawodników: 80, maksymalny HCP dokładny Zawodnika: 36, 

limit wieku Zawodnika: minimum 19 lat 

 

Format 
Strokeplay brutto 18 dołków/ holes 

Strokeplay netto ¾ HCP 18 dołków/ holes 

Nagrody 

Prizes 

Mistrz Turnieju GetResponse Cup: Strokeplay Brutto – I miejsce/ place 

Nagrody: Szampan MUMM, gadżet z kolekcji Mercedes Benz, koszulka sportowa 

marki FootJoy 

 

Kategoria Pań 

Stableford Netto ¾ HCP Pań/ Ladies – I, II, III miejsce/ place 

Nagrody: 

I miejsce: Szampan MUMM, gadżet z kolekcji Mercedes Benz 

II i III miejsce: Szampan MUMM 

 

Kategorie Panów 

Dla grupy Zawodników z HCP <= 18: 

Stableford Netto ¾ HCP Panów/ Men – I, II, III miejsce/ place 

Nagrody: 

I, II, III miejsce: Whisky Ballantine’s, gadżet z kolekcji Mercedes Benz, koszulka 

sportowa marki FootJoy 

 

Dla grupy Zawodników z HCP > 18: 

Stableford Netto ¾ HCP Panów/ Men – I, II, III miejsce/ place 

Nagrody: 

I, II, III miejsce: Whisky Ballantine’s, gadżet z kolekcji Mercedes Benz, koszulka 

sportowa marki FootJoy 

 

http://getresponsecup.pl/
http://www.getresponsecup.pl/
http://getresponsecup.pl/


Hole-in-one 

Wspólnie/ Together 3 dołek/ hole 

Nagroda: Mercedes Klasa A 200 
 

Nagroda ufundowana przez BMG Goworowski – Mercedes Klasa A 200 o wartości 100.162,60 PLN 

netto, 123.200 PLN brutto – konkurs rozgrywany podczas rundy regulaminowej.  

Konkurs Hole-in-one odbywa się na dołku numer 3. Każdy z Zawodników ma tylko jedną próbę trafienia 

do dołka z wyznaczonego miejsca startowego: odległość 142 m (Panie)/ 174 m (Panowie). 

Nagroda Mercedes Klasa A za Hole-in-one będzie wydana w terminie 3 miesięcy od daty Turnieju 

(16.06.2018 r.), w wersji podstawowej. Kolor i kompletacja pozostają w gestii sponsora.  

Podatek od nagrody pokrywa zwycięzca. 

Longest Drive 

Panie/ Ladies Panowie/ Men 

6 dołek/ hole 

Nagroda: Zegarek Garmin 
Nagroda ufundowana przez bank Citi Handlowy 

7 dołek/ hole 

Nagroda: Zegarek Garmin 
Nagroda ufundowana przez bank Citi Handlowy 

Closest to the Pin 

Panie/ Ladies 

11 dołek/ hole 

Nagroda: Voucher Chevro o wartości 

1000,00 PLN 
Nagroda ufundowana przez Sportofino 

Panowie/ Men 

8 dołek/ hole 

Nagroda: Voucher Chevro o wartości 

1000,00 PLN 
Nagroda ufundowana przez Sportofino 

Tees 
Panie/ Ladies 

CZERWONE/RED 

Panowie/ Men 

NIEBIESKIE/BLUE 

Reguły Lokalne 

Local Rules 
Reguły lokalne PGC/Local Rules PGC 



Regulamin 

Regulations 

1.Organizatorem Turnieju jest GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. 

Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk; wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000187388, NIP: 9581468984, REGON: 

1922998251 przy współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000001538, NIP: 5260300291, REGON: 000013037. 

2. O zakwalifikowaniu Zawodnika do Turnieju będzie decydować Komitet Turnieju. 

3. W skład Komietu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Dyrektor Pola, Sędzia 

Główny Turnieju oraz Marcin Bartkowski (Postołowo Golf Club).  

4. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych Zawodników zostanie ogłoszona na stronie 

www.pzgolf.pl. 

5. Opłatę za Turniej należy uiścić za pośrednictwem strony www.getresponse-

cup.evenea.pl w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu 

Zawodnika do Turnieju. Po zaksięgowaniu opłaty Zawodnik zostanie przeniesiony na 

listę uczestników Turnieju. 

6. Brak zapłaty w terminie wskazanym w pkt. 4 powyżej skutkuje anulowaniem 

zgłoszenia udziału, bez ponoszenia z tego tytułu przez Organizatora jakiejkolwiek 

odpowiedzialności. 

7. Opłaty turniejowe uiszczone przez osoby niezakwalifikowane do Turnieju zostaną 

zwrócone. 

8. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyznania „dzikich kart” uprawniających 

do udziału w Turnieju. 

9. Koszty związane z udziałem w Turnieju w szczególności takie jak koszty 

zakwaterowania i przejazdu Zawodnik pokrywa we własnym zakresie.  

10. Fundatorem nagród w Turnieju jest Organizator oraz sponsorzy. Do nagród o 

wartości przekraczającej kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, za wyjątkiem 

Mercedesa Klasy A 200, Organizator przyzna nagrodę dodatkową w wysokości 11,1% 

wartości nagrody przewyższającej kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych. Wymieniona 

powyżej nagroda dodatkowa zostanie potrącona przez Organizatora z należnym od 

Zawodnika zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w Turnieju, a 

następnie przekazana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zawodników, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Turnieju. 

12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Turniejów PGC 2018, Regulamin 

konkursów „Hole-in-one”, „Longest Drive” i „Nearest the Hole”, Reguły lokalne PGC 

(dostępne na tablicy ogłoszeń w domku klubowym PGC) oraz przepisy obowiązującego 

prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

13. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie, niezależnie od przyczyny, bez konieczności dodatkowego powiadamiania 

Zawodników o takiej zmianie. 

14. Wszelkie spory mogące powstać w związku z udziałem w Turnieju będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

15.Uczestnictwo w Turnieju oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz wszystkich powołanych w nim dodatkowych regulacji. 
 

Prywatność  

1. Dane osobowe Zawodników takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, podane w ramach 

zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Turnieju, w tym w szczególności w celu realizacji procesu zgłoszenia i potwierdzenia 

udziału Zawodnika w Turnieju, ogłoszenia wyników, rozdania nagród, rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji/roszczeń zgłoszonych w związku z udziałem w Turnieju. 

2. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.1, będą również 

przetwarzane przez Organizatora w celu przesyłania Zawodnikom informacji handlowych. 



3. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, Organizator będzie również uprawniony do wykorzystywania wizerunku 

Zawodnika, utrwalonego w jakiejkolwiek formie w związku z jego udziałem w Turnieju, we wszelkiego 

rodzaju działalności marketingowej i promocyjnej Organizatora związanej z organizacją Turnieju. 

4. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane: 

a) w zakresie opisanym w pkt. 1 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),  

b) w zakresie opisanym w pkt. 2 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze 

zm.) 

c) w zakresie opisanym w pkt. 3 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 

5. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 1 przez okres niezbędny 

do ich realizacji, zaś w przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3 - do momentu ewentualnego odwołania 

przez Zawodnika zgody na takie przetwarzanie. 

6. Dane osobowe Zawodników będą powierzane przez Organizatora do przetwarzania w celu, o którym 

mowa w pkt.1, innych podmiotom współpracującym z Organizatorem w związku z organizacją Turnieju, 

w szczególności Polskiemu Związkowi Golfa oraz spółce Postołowo Golf Club Sp. z o.o. 

7. Każdy Zawodnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

8. W zakresie opisanym w pkt. 2 i 3 powyżej Zawodnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody Zawodnika przed jej cofnięciem.  

9. W zakresie opisanym w pkt. 1 podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże 

niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.  

10. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane w sposób zgodny z postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający ich odpowiednie 

bezpieczeństwo, w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

11. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą zostać zgłoszone 

do Inspektora Ochrony Danych Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

privacy@getresponse.com 

 

Postołowo Golf Club 

PL-83-042 Postołowo 

POLAND 
 

GPS: N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29" 

Tel: +48 58 683 71 00 

GSM: +48 600 247 248 
 

email: sekretariat@postolowo.com 

http://postolowo.com/ 
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