
 
 

Turniej golfowy 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy przy sztabie 5114 Silesia Ring 

 

REGULAMIN 
 

1. Organizator i Komitet Turnieju 

 

a) Organizatorem turnieju jest Karolinka Golf Park. 

Turniej golfowy 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy sztabie 5114 

Silesia Ring odbędzie się na polu golfowym Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim w 

pierwszym możliwym terminie, po zniesieniu zakazu organizacji wydarzeń sportowych.  

 

2. Uprawnieni do gry w turnieju: 

 

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

b) Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju; 

c) Zawodnicy posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe 

związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego 

potwierdzenia HCP; 

d) Zawodnicy z nieaktywnym HCP PZG będą grały z hcp 0 - po akceptacji ich udziału 

przez Komitet 

 

3. Format turnieju, tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje, nagrody 

 

a) Turniej rozgrywany będzie na 9 dołkach w formacie strokeplay netto z ¾ handicapu. 



b) Format: Każdy z zawodników może wykupić przed rozpoczęciem turnieju 

maksymalnie 10 mulliganów (koszt 1 mulligana – 20 zł) i maksymalnie 10 metrów 

sznurka (1 metr – 20 zł). Dodatkowo na dołku nr 2 będzie możliwość zakupienia 

dodatkowo maksymalnie 3 mulliganów, (cena 1 mulligana – 10 zł), które mogą być 

wykorzystane tylko na dołku nr 2 do uderzenia z tee. Mulligany i sznurek mogą być 

wykorzystane dowolnie podczas całej rundy. Po wyczerpaniu limitu mulliganów i 

sznurka, zawodnikowi nie przysługuje możliwość dokupienia w/w. 

 

Sznurek może być wykorzystany, aby zmniejszyć odległość putta (przykładowo – jeśli 

mamy putta z 10 metrów i chcemy go skrócić, odmierzamy sznurkiem odległość od 

dołka do piłki i odcinamy taką jego długość o jaką chcemy skrócić putt np. 9 m i wtedy 

puttujemy z 1 metra. Po tym zostaje nam już tylko 1 metr sznurka do wykorzystania na 

innych dołkach.  

 

Zawsze musimy oddac 1 putt, czyli jeśli mamy putta z 3 metrów i odetniemy 3 metry 

sznurka to i tak musimy zaputtowac z 1 cm od dołka) 

 

c) Tee: 

a. czerwone dla Pań i juniorów do 12 roku życia 

b. żółte dla Panów i juniorów powyżej 12 roku życia– z uwzględnieniem zmian 

długości dozwolonych przez EGA. 

 

d) Nagrody za turniej zostaną wręczone w terminie późniejszym ze względu na panującą 

pandemię.  

 

4. Koszt uczestnictwa oraz wpłaty 

 

Całkowity dochód uzyskany podczas turnieju zostanie przekazany na rzecz fundacji WOŚP. 

Opłata turniejowa wynosi 30 zł dla wszystkich. 

 

Rejestracja na turniej odbywa się przez PZG lub mailowo d.bizan@karolinkagolfpark.pl  i 

kończy się 31.01.2021. Do 31.01 należy również dokonać wpłat, zarówno opłatę turniejową 

oraz opłatę za mulligany i sznurki. Ze względu na to, że cały dochód przeznaczony jest na 

WOŚP, wpłaty należy dokonać na konto eSkarbonki Sztabu 5114 Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Link do eSkarbonki poniżej: 



eSkarbonka #5114  https://eskarbonka.wosp.org.pl/a5ytm7 

 

Instrukcja wpłacania poniżej: 

 
Osoby, które opłaciły udział oraz wykupiły mulligany i sznurki prosimy o wysłanie 

potwierdzenia przelewu (z wyszczególnieniem ilości kupionych mulliganów oraz metrów 

sznurka) ma maila d.bizan@karolinkagolfpark.pl lub okazanie go w dniu turnieju przed 

rozpoczęciem gry. 

Nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty. 

 

5. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych. 

 

O kolejności miejsc w obu klasyfikacjach brutto i netto decyduje lepszy wynik w następującej 

kolejności: ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. 

 

6. Zmiany w regulaminie 

 

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o 

takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Usługodawca informuje, iż:  



a) administratorem danych osobowych jest Opolski Klub Golfowy Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kamieniu Śląskim, 

b) zapisując się na turniej, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię, nazwisko, mail, telefon) do celu organizacji turnieju, 

c) Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć w trakcie 

turnieju i bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i 

audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora i sponsorów oraz partnerów 

cyklu do celów promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych. 

d) Wyrażenie zgód jest dobrowolne 

e) Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową pod adresem 

mailowym k.matuszek@karolinkagolfpark.pl lub w siedzibie Administratora danych. 

Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są 

ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy. 

b) Rejestracja na Turniej golfowy 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy 

sztabie 5114 Silesia Ring oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje 

jego postanowienia. 
 


