PRZED RUNDĄ:
• Każde wejście na pole golfowe i akademię golfa powinno być zgłoszone
w recepcji, po uprzedniej rezerwacji tee-time, zarówno przez Członków jak
i Gości Klubu.
• Zawodnicy proszeni są o stawianie się na pierwszym tee minimum
5 minut przed wyznaczonym czasem startu. Nie stawienie się
o wyznaczonej porze wiąże się z utratą możliwości rozegrania rundy.
Starter umożliwi grę w pierwszym możliwym terminie.
• Każdy z zawodników zobowiązany jest mieć swoją torbę golfową oraz
pitchfork. Marshall ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym
momencie podczas rundy.
W TRAKCIE RUNDY:
• Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4,5 godziny lub
w przypadku 9 dołków maksymalnie 2:15.
• Gracze powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych zawodników
oraz pracowników greenkeepingu pracujących na polu golfowym.
• Wózki elektryczne – należy poruszać się się po utwardzonych ścieżkach,
nie wolno wjeżdżać w głęboki rough, na wydmy piaszczyste, w kałuże,
do bunkrów, na tee oraz w obszarze 10 metrów od krawędzi greenu
i na green. Wózki golfowe mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie.
Maksymalny czas wypożyczenia wynosi 5,5h dla 18 dołków oraz 3h
dla 9 dołków, a wózek powinien zostać zwrócony niezwłocznie po
zakończeniu rundy. Wózkiem mogą poruszać się maksymalnie 2-osoby.
ZABRANIA SIĘ:
• Wyrzucania niedopałków na trawę.
• Gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem kary 1000 PLN).
• Gry na polu golfowym bez ważnego biletu green fee.
• Przejeżdżania wózkami golfowymi pomiędzy greenami, a bunkrami.
• Grania więcej niż dwoma piłkami równocześnie w tygodniu oraz więcej niż jedną
piłką w weekend.
• Głośnego zachowania, a w szczególności przeklinania przeszkadzającego
innym graczom.
• Zaśmiecania pola golfowego.

Kontynuujmy kulturę i tradycję, która od kilkuset lat sprawia,
że golf jest wyjątkową dyscypliną. Uszanujmy naturę, bądźmy dla siebie uprzejmi,
dbajmy o porządek, a pole zostawmy po sobie w takim stanie,
w jakim chcielibyśmy je zastać przy następnej wizycie.
Miłej gry!
Zachęcamy do kontaktu:
recepcja@sobieniekrolewskie.pl
Tel. 663-404-805
www.sobieniekrolewskie.pl
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