Regulamin Cyklu
SYLVECO Pitch & Putt Wilanów Challenge 2020
Komitet Turniejowy w składzie:
Monika Kołowrotna– dyrektor turnieju
Jarosław Pepel

1. Organizatorem cyklu Pitch & Putt Wilanów Challenge jest Golf Parks Poland Sp. z o. o., ul. St.
K. Potockiego 11, 02 - 958 Warszawa, NIP 521-30-19-983, numer telefonu: 609 046 802,
adres email: recepcja@golfparkspoland.pl
2. Turniej odbywa się na 6 dołkach pola Pitch & Putt na terenie Golf Parks Poland przy ul. Z.
Vogla 19, 02-990 Warszawa.
3. Cykl składa się z 5 turniejów, rozgrywanych od czerwca do października, tj.: 10.06, 08.07,
12.08, 09.09, 14.10.
4. Cykl Sylveco Pitch & Putt Wilanów Challenge prowadzony jest w klasyfikacji strokeplay netto
(1/3 HCP) dla kategorii: 0 - 26.4 i 26.5 - 36.0 oraz strokeplay brutto dla kategorii 37.0 - 54.0
kobiet i mężczyzn.
5. Podczas rundy turniejowej, na 6 dołkach rozgrywany jest konkurs Closest to the Pin.
Mierzona jest odległość piłki leżącej na Greenie do początku dołka z flagą. Warunkiem jest
umiejscowienie piłki bezpośrednio na Greenie, po wykonaniu pierwszego uderzenia z teebox.
6. Równolegle do turnieju, na Putting Green rozgrywany jest konkurs Putting Competition w
Kategorii Kobiet i Mężczyzn, w godzinach ustalonych przez Komitet Turniejowy
dostosowanych do pór roku.
7. Zgłoszenia na każdy turniej przyjmowane są telefonicznie pod numerem 609046802, przez email: recepcja@golfparkspoland.pl, bądź osobiście w recepcji Golf Parks Poland.
8. W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby znające podstawy gry w golfa.
9. Opłata turniejowa wynosi 60 zł dla aktualnych klubowiczów Królewskiego Klubu Golfowego w
Wilanowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet, 70 zł. dla osób spoza klubu oraz 50 zł.
dla uczniów i studentów do 26-go roku życia z ważną legitymacją.
10. Opłata obejmuje Green Fee oraz poczęstunek po grze.
11. Dozwolone jest użycie maksymalnie 3 kijów, w tym jeden typu putter.
12. Do gry, można używać tylko piłek „turniejowych”. Używanie piłek z driving range jest
zabronione (reguła 5-1)
13. Użycie kołeczków tee jest nieobowiązkowe.
14. W razie zgubienia piłki, gracz ma 1 minutę na jej odnalezienie. W przeciwnym wypadku, gracz
powinien doliczyć sobie jedno uderzenie karne.
15. Przed rozpoczęciem rundy, uczestnik zobowiązany jest do opłacenia Green Fee oraz
odebrania Score Card na której musi zamieścić:
- Imię i Nazwisko
- Aktualny handicap
- Wyniki z rundy turniejowej
Przed złożeniem Score Card, należy zczytać wyniki z markerem i złożyć czytelne podpisy pod
wynikiem. Kompletne Score Card należy niezwłocznie oddać do Strefy Zdawania Score Card
którą jest lada w budynku recepcji i wyznaczone przez Komitet Turniejowy miejsce.
16. W przypadku remisu, porównywany jest wynik brutto według dołków w następującej
kolejności:
1. #1 – 81m
2. #2 – 78m
3. #1 – 65m
4. #2 – 63m
5. #3 – 54m
6. #3 – 48m

17. Protesty i uwagi można zgłaszać na piśmie, najpóźniej przed zdaniem ostatniej Score Card, do
Komitetu Turniejowego którego decyzje są ostateczne.
18. Klasyfikacja Generalna - uczestnicy, którzy zagrają w minimum trzech z pięciu turniejów biorą
udział w Klasyfikacji Generalnej do nagrody głównej cyklu w każdej z trzech Kategorii: 0 26.4; 26.5 - 36.0; 37.0 - 54.0. Zwycięzcą Kategorii zostaje uczestnik, który zgromadził
największą liczbę punktów z trzech turniejów liczonych wg poniższej tabeli. Jeżeli gracz brał
udział w większej licznie turniejów niż trzy, do klasyfikacji zaliczane będą jego trzy najlepsze
wyniki. Miejsce w każdym turnieju jest odpowiednio punktowane według poniższej tabeli,
tak samo dla kobiet i mężczyzn:
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8. Podczas trwania cyklu w przypadku zmiany handicapu, która ma wpływ na zmianę kategorii,
gracz łącznie z uzyskanymi punktami przenoszony jest do odpowiedniej kategorii.
9. Uczestnicy, którzy uzyskali w rankingu co najmniej 100 punktów, muszą pojawić się na
ostatnim turnieju z cyklu. W przypadku remisu, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce –
do pierwszej przegranej na dołku.
19. W przypadku nieobecności zwycięzcy podczas ceremonii wręczania nagród, nagroda zostanie
przekazana kolejnej osobie z klasyfikacji, jeśli zwycięzca nie później niż 24 godziny przed
terminem ostatniego turnieju nie dokona zgłoszenia sędziemu swojej nieobecności drogą
mailową na adres recepcja@golfparkspoland.pl
20. W kwestiach niewymienionych w regulaminie, należy kierować się zasadami Reguł Gry w
Golfa R&A Rules Limited, The United States GolfAssociation oraz Federation of International
Pitch and Putt Associations.
21. Stosownie do warunków pogodowych lub organizacyjnych, Organizator może wprowadzić
regułę lokalną.
22. Terminy poszczególnych turniejów decyzją Komitetu Turniejowego mogą ulec zmianie, w
przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub organizacyjnych, o czym uczestnicy
będą informowani drogą elektroniczną.
23. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, płeć, kategoria wiekowa, historia uzyskanych
wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP, przez Administratora danych
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) i Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), którym jest Golf Parks Poland Sp. z o.o., ul.
St. K. Potockiego 11, 02-958 Warszawa NIP 521-30-19-983, REGON: 012473580, KRS:
0000036618, w celach handlowych, marketingowych, informacyjnych i organizacji
współzawodnictwa sportowego w golfie oraz do publicznego informowania o wynikach
współzawodnictwa sportowego w golfie i HCP zawodnika, za pośrednictwem serwisów
internetowych, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz w gablotach informacyjnych Golf
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Parks Poland. Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna
do prawidłowej realizacji działalności Golf Parks Poland Sp. z o.o.
Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej w celach handlowych,
marketingowych oraz informacyjnych związanych z działalnością Golf Parks Poland za
pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej, przez Administratora
Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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) i Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Pełna treść zgody znajduje
się w Załączniku nr.1
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe znajdują się w bazie danych, którego
Administratorem Danych Osobowych jest Golf Parks Poland Sp. z o.o. Uczestnik został
poinformowany, że podanie danych 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 mu prawo do: wglądu do swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania
przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bycia zapomnianym w formie pisemnej
lub elektronicznej adres e-mail.recepcja@golfparkspoland.pl oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i jest zdolna/y do uprawiania
golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie amatorskim zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i
postanowień Reguł Gry w Golfa, Reguł The United States Golf Association oraz Federation of
International Pitch and Putt Associations, Regulaminu cyklu Sylveco Pitch & Putt Wilanów
Challenge oraz pozostałych Regulaminów korzystania z obiektu golfowego Golf Parks Poland,
a także zobowiązuje się poddać odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie
dokumentacji zdjęciowej wykonanej podczas cyklu turniejów.
Organizator uprawniony jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych, które są
potrzebne do rejestracji, zgłoszenia i organizacji turnieju oraz do prawidłowego prowadzenia
działalności przez Organizatora na podstawie Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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).
Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i dba
o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CYKL SYLVECO PITCH & PUTT WILANÓW CHALLENGE I TURNIEJE
ORGANIZOWANE PRZEZ GOLF PARKS POLAND W ROKU 2020
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON …………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL …………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie /imię, nazwisko, płeć, kategoria
wiekowa, historia uzyskanych wyników współzawodnictwa sportowego, aktualny HCP,

organizatorom turnieju i zawodnikom wyłącznie w celu organizacji współzawodnictwa sportowego w
golfie oraz do publicznego informowania o wynikach współzawodnictwa sportowego w golfie i HCP
zawodnika, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych oraz w gablotach
informacyjnych Golf Parks Poland. Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak
niezbędna do prawidłowej realizacji organizowanego przez Golf Parks Poland współzawodnictwa
sportowego w golfie
……………………………………………………………
Data i podpis
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem zdolna/y do uprawiania golfa i
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie amatorskim zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i postanowień Reguł Gry w
Golfa, reguł The United States Golf Association oraz Federation of International Pitch and Putt
Associations, Regulaminu cyklu Sylveco Pitch & Putt Wilanów Challenge oraz pozostałych
Regulaminów korzystania z miejsc treningowych Golf Parks Poland, a także zobowiązuję się poddać
odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.
……………………………………………………………
Data i podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej w celach handlowych, marketingowych oraz informacyjnych
związanych z działalnością Golf Parks Poland za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej i
elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) i Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 833 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe znajdują się w bazie danych
Golf Parks Poland.
Jednocześnie stwierdzam, że zostałam/em poinformowany, że podanie danych 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 mi prawo do: wglądu do swoich danych, poprawianie ich,
żądanie zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bycia zapomnianym,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
……………………………………………………………
Data i podpis
W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, wymagany podpis ustawowego bądź prawnego
opiekuna. Zgody obowiązują na wszystkie turnieje organizowane przez Golf Parks Poland w roku
2020
……………………………………………………………
Data i podpis
Komitet Turniejowy, Warszawa dn. 28.02.2020

