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Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 609046802, 
przez e-mail: recepcja@golfparkspoland.pl, bądź osobiście w recepcji 
Golf Parks Poland.
Turniej Noble Bank Pitch & Putt Wilanów Challenge prowadzony jest 
w trzech kategoriach: 0-18.0; 18.1-36.0; 36.1-54.0. Nagrody przyzna-
wane są za pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii. Dodatkowo przy-
znawane będą nagrody z tytułu „Best Lady” oraz : ”Best Man”.
Turniej składa się z 7 turniejów w cyklu, rozgrywanych od kwiet-
nia do października, tj.: 10.04, 15.05, 12.06, 10.07, 14.08, 11.09, 09.10. 
Terminy cyklu turniejów mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy będą 
informowani drogą elektroniczną.
Równolegle do turnieju, na polu Pitch & Putt prowadzony jest kon-
kurs Closest to the Pin. Konkurs odbywa się na 3 dołkach w kategorii 
kobiet i mężczyzn niezależnie od tee box z którego jest wykonywane 
uderzenie.
W razie niekorzystnych warunków pogodowych, turniej zostanie 
przełożony na termin ustalony przez Komitet Turniejowy.
Uczestnicy powinni pozostawić dane kontaktowe dla celów informa-
cyjnych i promocyjnych związanych z organizacją turnieju (w szcze-
gólności informowania o terminach rozgrywek, wynikach oraz rela-
cjach) NBP&PWCh oraz bezpośrednią działalnością Golf Parks Poland, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Przyjmują do wiadomości, 
że ich dane osobowe znajdą się w bazie danych Golf Parks Poland. 
Jednocześnie stwierdzają, że zostali poinformowani, że podanie da-
nych jest dobrowolne oraz, że na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 
z późn. zm.) przysługuje im prawo wglądu do swoich danych, popra-
wianie ich, żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu.
Dozwolone jest użycie maksymalnie 3 kijów, w tym jeden typu putter.
Do gry, można używać tylko piłek „turniejowych”. Używanie piłek
z driving range jest zabronione.
Przed grą, uczestnicy są zobowiązani zarejestrować się w recepcji
i opłacić Green Fee turniejowe. Opłata turniejowa wynosi 55zł dla klu-
bowiczów Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, 65zł dla osób 
spoza klubu. 
W turnieju może uczestniczyć osoba powyżej 16 roku życia.
Opłata obejmuje Green Fee oraz poczęstunek po grze.
W turnieju mogą uczestniczyć osoby znające podstawy gry w golfa.
W jednym flight’cie (zespole) mogą uczestniczyć maksymalnie 4 oso-
by.

Użycie tee jest nieobowiązkowe.
W razie zgubienia piłki, gracz ma 3 minuty na jej odnalezienie.
W przeciwnym wypadku, gracz powinien doliczyć sobie jedno ude-
rzenie karne.
Przed wejściem na pole, uczestnik otrzymuje od sędziego prowadzą-
cego Score Card, na której musi zamieścić wyniki z rundy turniejowej 
i złożyć swój czytelny podpis. Po grze, należy niezwłocznie oddać Sco-
re Card do Komitetu Turniejowego.
Turniej odbywa się na 6 dołkach w maksymalnie 4-osobowych gru-
pach.
W przypadku remisu, pod uwagę brany jest lepszy wynik z ostatniego 
dołka. Jeśli wynik z ostatniego dołka jest taki sam, pod uwagę brany 
jest poprzedni dołek, itd.
Protesty można zgłaszać przed zdaniem Score Card, decyzje Komitetu 
Turniejowego są ostateczne.
W razie nieobecności zwycięzcy podczas wręczania nagród, nagro-
da zostanie przekazana kolejnej osobie. Wyjątkiem jest wcześniejsze 
zgłoszenie sędziemu swojej nieobecności z określonych powodów.
Warunkiem otrzymania nagrody głównej cyklu jest uczestnictwo
w minimum 4 turniejach. Pod uwagę brane będą 4 najlepsze wyniki.
Osoby opóźniające znacząco grę, bądź nie przestrzegające powyż-
szych zasad, zostaną zdyskwalifikowane.
Pozostałe kwestie regulują zasady gry w golfa R&A Rules Limited,
The United States Golf Association oraz Federation of International 
Pitch and Putt Associations.
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