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The Champ International Golf Tour
Regulamin
Zasady ogólne

1. Zawody odbywają się w na partnerskim polu golfowym, start wspólny lub z 1go i 10go
dołka (ustalenie lokalnego klubu). Klub Partnerski jest Organizatorem turnieju.

2. Pomysłodawcą cyklu turniejów jest stowarzyszenie ABK Sport. ABK Sport jest
odpowiedzialny za koordynację działań promocyjnych cyklu oraz dysponuje nagrodami
ufundowanymi przez poszczególne kluby.

3. Turniej „The Champ International Golf Tour” jest turniejem cyklicznym rozgrywanym w
sezonie na zaproszonych do współpracy Partnerskich polach golfowych.

4. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wspólna, barterowa promocja Partnerskich
pól golfowych (cross promotion), promocja regionów oraz łączenie sportu z biznesem.

5. Zaproszenie do współpracy przyjęły następujące kluby:
Postołowo Golf & Country Club – Gdańsk, 18.05.2019
Amber Baltic Golf Club, Międzyzdroje. 15.06.2019
Gradi Golf & Country Club, 21-22.06.2019
Lisia Polana Golf Club – Warszawa, 27.07.2019
Modry Las Golf & Country Club – Choszczno, 25.08.2019
Mazury Golf & Country Club – Olsztyn, 29.09.2019
Binowo Golf & Country Club – Szczecin,
European Center Golf Club – Wilno, Litwa,

6. Każdy Partnerski klub jest zobowiązany do ufundowania następujących nagród na
turnieju własnym (jeden w sezonie) i wszystkich innych w partycypujących klubach:
•

12 miesięczne członkostwo w swoim klubie (hole in one), oraz za zwycięstwo w turnieju
w klubie Partnerskim, drogą losowania. W pierwszym (według terminu turnieju)
losowaniu biorą udział wszystkie kluby Partnerskie (za wyjątkiem Organizatora), w
drugim wszystkie poza Organizatorem i klubem już wylosowanym i tp.

•

(2) dwa podwójne green fee (ważne 12 miesięcy) za najlepszy wynik na dołku. Nagroda
jest losowanie pośród osób z najlepszym wynikiem na tym dołku. Każdy dołek powinien
mieć nagrodę do wygrania za najlepszy wynik. Nie ma nagród za longest drive czy
nearest to the pin. Do wygrania tylko jedna nagroda w turnieju.

•

Dodatkowe nagrody fundowane są według uznania poszczególnych klubów np. voucher
do restauracji, sklepu, hotelu, SPA etc.
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7. Dysponentem w/w nagród jest ABK Sport. Ustalenia rozdziału nagród w każdym
turnieju w porozumieniu z klubem.

8. Na każdym dołku par 3 - nagroda za hole in one.
9. Każdy dołek par 4 i 5 jedna nagroda - green fee dla dwóch osób na polu Partnerskim.
Nagroda zostaje rozlosowana pomiędzy osobami z najlepszymi wynikami na
poszczególnych dołkach. Niedozwolone jest wygranie więcej niż jednej nagrody przez tą
samą osobę.

10.Klub jest zobowiązany do ufundowania pucharów lub dyplomów z logiem turnieju dla
pierwszych trzech miejsc w trzech kategoriach HCP.

11.Zwycięzca turnieju (najlepszy wynik netto w Iszej grupie) otrzymuje 12 miesięczne
członkostwo w jednym z Partnerskich klubów (losowanie).

12.Kategorie turniejowe: przy udziale 80 -120 osób I. HCP 0-9,4; II. HCP 9,5-18,4;
stroke play net; III. 18,5-36,4; stableford. Przy udziale 50 - 79 osób – jedna
kategoria turniejowa – format stablefod netto. Bez podziału na kobiety i mężczyźni.

13. Klub ustala termin i format organizacji turnieju w porozumieniu z Pomysłodawcą cyklu.
Zgłoszenia do turnieju i opłaty

1. Zgłoszenia są przyjmowane indywidualnie w recepcji klubu.
2. Opłaty: opłaty są ustalane przez kierownictwo lokalnego klubu i pozostają do jego
dyspozycji.
Pomysłodawca / koordynator cyklu turniejów:
Roman Fedorczuk, ABK Sport (www.abksport.pl),
Organizator turnieju:
Lokalny klub w którym odbywają się zawody.
Patronat medialny:
Polish Golf www.polishgolf.pl, PGA - Polish Golf Awards www.pgaawards.pl, nc+, Esquire, Top
Golf www.topgolf.pl, The Warsaw Voice, SportujSię!, Świat Elit, Idea Marketing
Kontakt do Pomysłodawcy / koordynatora programu:
ABK Sport, Roman Fedorczuk
biuro@abkgrupa.pl
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tel.: (48) 536 711 898, e-mail: biuro@abkgrupa.pl

ABK Sport stowarzyszenie sportowe, będąca częścią agencji komunikacji marketingowej ABK Grupa, oferującej usługi
w zakresie ATL, BTL, PR oraz marketing mix, realizującej również Autorskie Programy Promocyjne, m.in.
www.womensrun.pl, www.polishgolf.pl, które są narzędziami bezpośredniego dotarcia do ustalonych grup docelowych.
Na rynku usług marketingowych istnieje od 1991 roku. Zgrany zespół łączy ze sobą doświadczenie, kreatywność,
indywidualne podejście do każdego działania i profesjonalną obsługę. Więcej na www.abksport.pl.

Postanowienia ogólne.
Ze względu na cenne i liczne nagrody oferowane przez Partnerskie kluby w każdym turnieju z
cyklu „Champ International Golf Tour” powinno startować 80 – 120 osób. Jeżeli w
początkowym okresie klub nie może zgromadzić takiej liczby graczy, dopuszcza się aby
połączyć go z już istniejącym turniejem klubowym np. Mistrzostwa Klubu lub inny turniej który
ma wystarczająca liczbę golfistów. W takim przypadku do nazwy turnieju dodajemy „w cyklu
Champ International Golf Tour”.
Kluby Partnerskie partycypujące w cyklu turniejowym „Champ International Golf Tour” mają
prawo do następujących narzędzi marketingowych:
- wprowadzenie zakładki na własnej stronie internetowej „Kluby Partnerskie” i wstawienie logo
wszystkich klubów biorących udział w cyklu,
- wprowadzenie zakładki na własnej stronie internetowej „Partnerzy” i wstawienie logo ABK
Grupa, Polish Golf oraz innych Partnerów wspierających podanych przez Organizatora,
- wprowadzenie zakładki na własnej stronie internetowej „Partnerzy Medialni” i wstawienie logo
Partnerów podanych przez Organizatora,
- używanie jednolitego vouchera dostarczonego w formie elektronicznej przez Organizatora na
ufundowane nagrody,
- przyznanie zniżki 20% na green fee dla udokumentowanych członków klubów golfowych
biorących udział w cyklu, (jeżeli goście startują w lokalnym turnieju golfowym przysługuje im
zniżka na green fee lecz muszą pokryć koszty cateringu, jeśli takowy jest oferowany)
- w celu uatrakcyjnienia turniejów sugerowane
obowiązkowa na ceremonii wręczenia nagród):

są

następujące

nagrody

(obecność

Zwycięzca turnieju – 12 miesięczne członkostwo w klubie innym niż organizującym turniej,
Hole in one – 12 miesięczne członkostwo w klubach partycypujących w cyklu
green fee dla dwóch osób na każdym z 14 dołków za najlepszy wynik na dołku. Jeżeli jest
więcej niż jeden najlepszy wynik nagroda jest losowana pomiędzy nimi (forma losowania
według uznania lokalnego Organizatora).

biuro@abkgrupa.pl
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