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1. Komitet Turnieju 
 

a) W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Przedstawiciel Rady Turnieju MLGP, Przedstawiciel Pola oraz Sędzia 

Główny Turnieju, albo w zastępstwie osoby przez nie wskazane. Do Komitetu Turnieju może zostać 

włączona (imiennie) jedna lub dwie osoby wskazane przez Organizatora. Jeśli imienny skład osobowy 

Komitetu Turnieju nie został podany do publicznej wiadomości (najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju) 

przyjmuje się, że w jego skład wchodzą osoby pełniące w/w funkcje. 
 

b) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są 

ostateczne. 

c) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Turnieju w każdym czasie. 

 

2. Uprawnieni do gry w turnieju 
 

a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited: 
 

I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku 

Golfa (PZG);  
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje 

golfa (zawodnik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem turnieju, do wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego w Recepcji Klubu);  
III. zawodnicy zaakceptowani przez Komitet Turnieju, 

 
b) Brak oficjalnego, aktualnego i potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0. 

c) Ustala się maksymalny HCP na 36 (wszyscy z HCP wyższym niż 36 grają z HCP=36) 
 

d) Wszelkie odniesienia do wieku zawodnika dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej. 
 

e) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zawodników biorących udział w turnieju i 

wprowadzenia dodatkowych warunków uprawniających do gry. 

f) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania 

przyczyny; 
 

g) za juniorów uważani są gracze do 12 roku życia. 

 

3. Reguły gry w golfa i standardy zachowania gracza 
 

a) Turniej rozgrywany jest zgodnie z obowiązującymi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A 

Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Turnieju zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Jeżeli Reguły 

Lokalne Turnieju nie zostały podane do publicznej wiadomości (najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju) 

przyjmuje się, że obowiązują Reguły Lokalne PGC. 
 

b) Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania gracza, może zostać zdyskwalifikowany po 

uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet Turnieju 

na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 1.2a). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia przez 

caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia. 

 
 

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe 
 

a) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są: 
 

I. osobiście w Recepcji Klubu;  
II. telefonicznie pod numerami 58 683 71 00 lub 600 247 248; 

  
b) Opłatę turniejowe należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju.  

 

5. Format turnieju, tees: 

a) na turniej składa się 24 rund środowych rozegranych w terminach: 
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Kwiecień 13, 20, 27,  

Maj 4, 11, 18, 25, 30 (za 01.06) 

Czerwiec 8, 15, 22, 29 

Lipiec 6, 13, 20, 27 

Sierpień 3, 10, 17, 24, 31 

Wrzesień 7, 14, 21 

Runda finałowa rozegrana zostanie w dniu 25.09.2022; 

b) pierwsza runda środowa jest dniem rozpoczęcia turnieju; 

c) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie zgodnych z grupą HCP 

d) warunkiem zaliczenia rundy środowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 3 osobowej; 

e) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład turnieju; 

f) turniej rozgrywany jest w klasyfikacjach HCP: 

I.  Kobiety  0.0-36.0, stableford netto 

II. Mężczyźni  0.0-8.0, stroke play netto 

III. Mężczyźni  8.1-15.0, stableford netto 

IV. Mężczyźni  15.1-24.0, stableford netto 

V. Mężczyźni 24,1-36,0, stableford netto 

Klasyfikacja dodatkowa Challenger, stroke play brutto.  

g) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia 

pierwszej rundy turnieju przez gracza i nie podlega zmianie w trakcie trwania turnieju; 

h) tee: 

I.            kobiety i juniorzy – tee czerwone; 

II. mężczyźni – tee niebieskie 

 

6. System punktowania klasyfikacja: 

a) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB lub stroke play netto z 8 najlepszych rund środowych 

oraz podwojonej liczby punktów STB lub stroke play netto z rundy finałowej; 

b) do klasyfikacji Challenger wliczona zostanie średnia arytmetyczna wyników stroke play brutto z 8 

najlepszych rund, 

c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Postołowo GC. 

 

7. Zgłoszenia, listy startowe: 

a) zgłoszenie do rundy turnieju jest automatycznym zgłoszeniem do turnieju; 

b) zgłoszenie do rundy środowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Postołowo Golf Club i musi nastąpić 

przed rozpoczęciem gry; 

c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Postołowo Golf Club, do godziny 

16:00 dnia poprzedzającego rundę; 

d) maksymalna liczba miejsc w rundzie finałowej turnieju wynosi 120 i zostanie podzielona proporcjonalnie 

według liczby zawodników w 4 grupach, w których rozgrywany jest turniej; 
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e) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń; 

f) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym rundę. 

 

8. Opłaty turniejowe: 

a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy; 

b) 195 zł/runda 

c) preferencyjna stawka dla grających w MLGP 2022 – 175 zł/runda, obowiązująca przy: 

1. Wykupieniu pakietu 10 gier w kwocie 1750,00 zł, do wykorzystania podczas rund ligowych, 

2. – gracz zamieszkały do 200 km od Postołowa może płacić jak następuje:   

• 7 pierwszych gier: po 195 zł,   

• Ósma gra: 35 zł 

• Każda kolejna runda ponad ósmą: 175 zł 

3. Gracz zamieszkały w promieniu powyżej 200 km od Postołowa, aby zagrać w Lidze po cenie preferencyjnej, 

ma możliwość wykupienia pakietu 10 gier ligowych w kwocie 1750,00, płatnej z góry, bez możliwości 

rozłożenia na raty. 

4. Dla posiadaczy pakietów gier PGC oraz Senior Member PGC opłata startowa wynosi 10 zł/rundę. 

Gracz, biorący udział w Lidze, otrzymuje pakiet startowy: woda + batonik 

 

9. Zdawanie kart wyników: 

a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy 

dołek został „skreślony”) gracza, którego jest markerem i własne; 

b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów 

na kartach ponosi gracz; 

c) odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji Postołowo Golf Club w czasie do 15 minut po 

zakończeniu rundy; 

d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że 

okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b). 

 

10. Nagrody: 

 

Klasyfikacja Challenger: 

I miejsce – VOUCHER O WARTOŚCI 500 PLN, do wykorzystania w PGC 

II miejsce - VOUCHER O WARTOŚCI 300 PLN, do wykorzystania w PGC 

III miejsce - VOUCHER O WARTOŚCI 200 PLN, do wykorzystania w PGC 

 

Rada Turnieju ustaliła nagrody dla Pierwszego, Drugiego i Trzeciego miejsca w każdej z kategorii oraz nagrody 

dodatkowe: 
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Mężczyźni –  

według grup HCP: 

Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Losowo Losowo Losowo 

0,0 – 8,0 Stroke play 

netto 

Voucher  

1 000 zł 

Voucher  

700 zł 

Voucher 

400 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

8,1 – 15,0 STB netto Voucher  

1 000 zł 

Voucher  

700 zł 

Voucher 

400 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

15,1 - 24,0 STB netto Voucher  

1 000 zł 

Voucher  

700 zł 

Voucher 

400 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

24,1 - 36,0 STB netto Voucher  

1 000 zł 

Voucher  

700 zł 

Voucher 

400 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Kobiety –  

jedna odrębna kategoria 

Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Losowo Losowo Losowo 

0,0 – 36,0 STB netto Voucher  

1 000 zł 

Voucher  

700 zł 

Voucher 

400 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Voucher 

100 zł 

Vouchery do wykorzystania w Postołowo Golf Club. 

UWAGA: „losowo” oznacza rozlosowanie 3 nagród po 100 zł w każdej kategorii HCP wśród pozostałych 

uczestników, poza miejscami 1, 2 lub 3. 

Dodatkowo Rada Turnieju przekazała do rozlosowania - dwa vouchery każdy po 1 500 zł, spośród 

pierwszych miejsc w każdej z kategorii HCP (4 mężczyźni i 1 kobiety) do wykorzystania w firmie 

Travel&Action. 

11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej: 

a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych 

miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale; 

b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, 

ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie; 

 

12.  Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe 
a) Start do rundy środowej jest możliwy od godz. 8:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc, a tee time 

jest uzgodniony z recepcją klubu. Zdawanie score cards następuje najpóźniej do godz. 18:00. W 

okresie letnim czas zdawania score cards może zostać wydłużony do godz. 19:30. 

b) w rundzie środowej grupa startowa powinna liczyć nie mniej niż 3 graczy; 

c) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym 

dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu 

wyznaczonym dla niego (patrz: uwaga do Reg. 5.3a), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających 

niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będzie 

kara główna zastosowana do pierwszego dołka (patrz: Reg. 5.3a ). Oficjalny czas startu mierzony jest wg 

zegara znajdującego się na miejscu startu. 
 

d) Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie 

grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja 

wszystkich zawodników w grupie. 
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13. Tabela Czasów. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry 
 

Komitet Turnieju może ustalić czas (Tabela Czasów) w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej 

część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. 

Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w każdym momencie 

rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana 

za niezachowującą swojej pozycji w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą 

będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona 

przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub nie zachowująca swojej 

pozycji, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien 

przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na 

tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na 

uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest 

to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze 

odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od 

momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, 

naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii 

puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli 

którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią 

karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry jest: 
 

I. pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne;  

II. drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne; 

III. trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja, 

 

14.  Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę 
 

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją 

powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie 

wyniki danej rundy.  

Ponadto jeśli ważne powody uniemożliwią rozegranie rundy w środę, może być ona rozegrana w najbliższy 

poniedziałek.  

 

15.  Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 5.7b) 
 

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący 

sposób: 
 

a) Natychmiastowe przerwanie gry – jeden długi sygnał syreny: 
 

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez 

Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i 

postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany. 

Nie ma złamania tej reguły i nie ma kary, jeżeli Komitet Turnieju zdecyduje, że okoliczności uzasadniały 

nieprzerwanie gry, gdy było to wymagane. 
 

b) Przerwanie gry – trzy następujące po sobie sygnały syreny: 
 

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez 

Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub 

kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry 

danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2). 

W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. 
 

c) Wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny: 
 

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry zgodnie z Reg. 5.7c, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej 

wznowienie. 
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16.  Wyniki na żywo 
 

W turnieju może być używany system prezentacji wyników na żywo (tzw. livescoring), zawodnicy są 

odpowiedzialni za podawanie w trakcie rundy na żądanie, wyznaczonym przez Komitet Turnieju osobom, 

poprawnych wyników. Umyślne podanie niepoprawnego wyniku będzie uznane za rażące złamanie „Standardów 

zachowania gracza” i karane zgodnie z Reg. 1.2. 

 
 

17.  Zdawanie kart wyników 
 

a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest 

markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie 

poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w miejscu 

oznaczonym napisem „Zdawanie Scorecard” lub przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 

15 minut od zakończeniu rundy przez grupę zawodników w której grał zawodnik. 
 

b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, 

chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 3.3b). 
 

c) Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”. 

 

18.  Rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych, zasady dogrywek 
 

a. O nagradzanych miejscach (np. 1, 2 i 3) w danej kategorii, rozstrzyga countback, czyli uzyskany 

lepszy wynik, w formacie w którym rozgrywana jest kategoria, w następującej kolejności: ostatnia 

runda, dołki/dołek pola ostatniej rundy 10-18, 13-18, 16-18, 18 ostatniej rundy, niższy HCP, 

losowanie. 
 

b. Komitet może zadecydować, że o pierwszym miejscu w danej kategorii zadecyduje dogrywka 

rozegrana niezwłocznie po zakończeniu ostatniej rundy turnieju: 
 

I. dogrywka zostanie rozegrana w formacie w którym rozgrywana jest kategoria i w systemie „nagłej 

śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki;  
II. jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do 

momentu wyłonienia zwycięzcy;  
III. kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później 

dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje;  
IV. w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych 

miejscach rozstrzygnie uzyskany lepszy wynik w formacie w którym rozgrywana jest kategoria, w 

następującej kolejności: ostatnia runda, dołki/dołek pola ostatniej rundy 10-18, 13-18, 16-18, 18 , niższy 

HCP, losowanie,  
O pozostałych nagradzanych miejscach (np. miejsca 2 i 3) rozstrzyga uzyskany lepszy wynik, w formacie 

w którym rozgrywana jest kategoria, w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki/dołek pola ostatniej 

rundy 10-18, 13-18, 16-18, 18, niższy HCP, losowanie. 
 

c) Miejsca poza nagradzanymi (np. od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych 

wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. 

 

19.  Nagrody 
 

Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od I do III) w kategorii netto (głównej) może równocześnie 

otrzymać nagrodę w kategorii Challenger (brutto). 

 
 

20.  HCP turniejowy 
 

HCP gry zawodnika jest aktualizowany na bieżąco przed każdą rundą i nie powoduje zmiana przynależności 

do grupy klasyfikacyjnej określone na dzień rozpoczęcia pierwszej rundy turnieju przez gracza. 
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21.  Maximum Score 
 

W rundach w formacie stroke play Komitet Turnieju z godnie z Reg. 21.2 może wprowadzić maximum score 

określając w warunkach szczegółowych jego wartość na każdym z dołków. 

 

22.  Piłki oraz kije golfowe 
 

Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules 

Limited (patrz: http://www.randa.org). 

 

23.  Reklamy sponsorów i inne 
 

a) Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie zawodnika dostępne 

są na stronach WWW PZG (patrz: http:/www.pzgolf.pl/status-amatora/) oraz R&A Rules Limited (patrz: 

http://www.randa.org). 
 

b) Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy 

zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do 

polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji. 

 

24.  Sprzęt elektroniczny 
 

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez zawodnika w trakcie gry jest 

dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia 

lub w grze” (Reg. 4.3). 

 

25.  Transport, elektryczne wózki golfowe (golf cart). 
 

a) Zawodnicy mogą korzystać ze środków transportu takich jak elektryczne wózki golfowe (golf cart) podczas 

trwania turnieju, chyba, że Komitet Turnieju zadecyduje inaczej. 
 

b) ręczne wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego 

znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak: różnice wysokości, 

temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli 

opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 4.3). 

 

26.  Caddies 
 

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10.3). 

 

27. Postanowienia dodatkowe 
 

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, 

zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony 

przez organizatora Turnieju podmiot. 
 

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku 

uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 
 

c) Organizator Turnieju lub upoważniony przez niego podmiot ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać 

wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, 

reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. 

Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika 

Turnieju obejmuje w szczególności: 
 

i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką; 
 

ii. wprowadzania wizerunku uczestnika Turnieju do obrotu; 
 

iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
 

iv. publicznego udostępniania wizerunku uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
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d) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz 

wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych w tym w celach statystycznych, 

marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością 

statutową. 
 

e) Administratorem w/w danych osobowych jest Postołowo Golf Club sp. z o.o. z siedzibą Postołowo gmin. 

Trąbki Wielkie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000146195. 
 

f) Administratorem w/w danych osobowych przechowywanych w systemie PZG EAGLE jest Polski Związek 

Golfa z siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 00001172289. 
 

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak 

również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim 

przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Polskiego Związku Golfa za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacja@pzgolf.pl lub do Postołowo Golf Club sp. z o.o. 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@postolowo.com 
 

h) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Komitet Turnieju informacji o uzyskanych przez niego 

wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne. 
 

i) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego. 

 

28.  Postanowienia końcowe 
 

a) Rejestracja na turniej przez osobę pełnoletnią oznacza, że osoba zapoznała się z Regulaminem  Turniejów 

oraz Zasadami PGC i akceptuje ich postanowienia. 
 

b) Rejestracja na turniej przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej zapoznał 

się z Regulaminem Turnieju oraz Zasadami PGC i akceptuje ich postanowienia oraz, że ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniego i ma świadomość planów 

uczestnictwa nieletniego w Turnieju za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

c) Warunki Szczegółowe Turnieju są nadrzędne w stosunku do Regulaminu Ogólnego Turniejów PGC i mogą 

zmienić dowolny jego zapis. 
 

d) podanie do publicznej wiadomości oznacza: ogłoszenie na odprawie przed startem turnieju, wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń, wyłożenie do wglądu w recepcji klubu/turnieju lub umieszczenie na stronach WWW PGC 

lub PZG. 
 

e) Wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane 

do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@postolowo.com.

 


