
II Mistrzostwa Polski Samorządowców w golfa 

Gogolin/Kamień Śląski 2021 

REGULAMIN 

I. Organizator i Komitet Turnieju 

1. Organizatorem turnieju są Województwo Opolskie, Gmina Gogolin i Opolski Klub Golfowy sp. z o.o.. 

Patronat nad wydarzeniem objął Polski Związek Golfa i Związek Miast Polskich. 

2. Turniej odbędzie się na polu golfowym Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim, ul. Lotnicza 4, w dniach 

10-11 czerwca 2022 r. 

3. Uczestnicy turnieju finansują koszty przyjazdu, zakwaterowania i opłaty turniejowej. 

4. Nad przebiegiem turnieju czuwa Komitet Turnieju, który składa się z przedstawicieli organizatorów 

oraz Dyrektora Turnieju i Sędziego Zawodów. Do obowiązków Komitetu należy: 

- przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodów, 

- przygotowanie komunikatu turniejowego zawierającego dane dotyczące turnieju wraz z 

informacjami o możliwości kontaktowania się z organizatorami, 

- rejestracja zgłoszeń do turnieju, ich selekcja, a następnie sporządzenie wstępnej list uczestników 

turnieju, 

- nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie 

regulaminem obiektu, 

- przeprowadzeniu turnieju, 

- przygotowanie klasyfikacji i komunikatu z wynikami. 

II. Uprawnieni do gry w turnieju 

1. Do udziału w Turnieju uprawnieni są reprezentanci urzędów i jednostek organizacyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego, indywidualni pracownicy samorządowi zatrudnieni w w/w podmiotach, 

którzy dokonają zgłoszenia i wniosą opłatę turniejową, radni, sołtysi. W Turnieju mogą wziąć udział 

pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miejskich i gminnych; radni 

gmin, powiatów, województw; kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych 

jednostkom samorządu terytorialnego; emerytowani pracownicy wyżej wymienionych instytucji, jeśli 

były one ich ostatnim, etatowym miejscem pracy (dotyczy to także osób pełniących funkcje z wyboru; 

sołtysi oraz radni. 

2. Samorządowcy mogą zgłosić do udziału w Turnieju 1 dodatkową osobę nie związaną do tej pory 

wprost z samorządami.  

3. W Turnieju mogą wziąć osoby wymienione w ust. 1 niezależnie od stopnia znajomości golfa. Dla osób 

początkujących w trakcie turnieju zostanie zorganizowana Akademia Golfa wprowadzająca w arkana 

dyscypliny. 

4. Istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych, bez pośrednictwa danej jednostki samorządu 

terytorialnego, pod warunkiem udokumentowania związków uczestników Turnieju ze środowiskiem 

samorządowym 



III. Plan turnieju 

 

  10 czerwca 

14.15 – 15.15 Rozgrzewka/przygotowanie do turnieju  

15:15  Odprawa turniejowa 

15:30   Runda 1, turniej na 9 dołkach (shotgun) 

15:30-18:00  Konkursy dla niegrających, akademia golfa, lekcje z trenerami 

19:00  „Śląsk od kuchni" - spotkanie kulturalno-integracyjne przy regionalnym stole  

   (Karolinka Golf Park)   

11 czerwca 2021r.  

10:00 Przyjazd na pole golfowe 

11:00 - 13:00 Runda 2 turnieju, na 9 dołkach (shotgun) 

11:00 - 13:00 Akademia golfa, Konkursy dla niegrających  

13:30 Lunch 

14:00 Rozdanie nagród i zakończenie turnieju 

 

IV. Regulamin techniczny 

1. Format turnieju; tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje: 

a) turniej rozgrywany będzie na 18 (2 x 9) dołkach; 

b) format: turniej rozgrywamy w formacie indywidualnym, format drużynowy jest dodatkowym, w 

zależności od ilości zawodników reprezentujących poszczególne miejscowości/podmioty; 

c) klasyfikacja turnieju -stableford netto % HCP; 

d) tee: 

- czerwone dla Pań, 

- żółte dla Panów; 

e) dodatkowo nagrodzimy najlepszy i najsłabszy wynik brutto; 

f) konkursy dodatkowe: 

- longest drive 1 dzień dołek numer 5, 2 dzień dołek numer 3, 

- nearest to the pin 

- nearest to the line 

- fastest drive  

- największa liczba birdie; 

- losowanie score card 

g) we wszystkich kwestiach nie ujętych przez niniejszy regulamin obowiązują Reguły Golfa R&A Rules 

Limited; 

h) Konkursy na Akademii: 

- Nearest, 

- turniej putowania 

- konkurs chippowania 



- slalom putt 

2. Zgłoszenia udziału 

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w Mistrzostwach mija 31 maja 2022 roku. Zgłoszenia 

przyjmowane są w recepcji Opolskiego Klubu Golfowego pod nr tel. 537677000 lub na adres 

mailowy recepcja@karolinkagolfpark.pl. Opłaty turniejowej można dokonywać na miejscu przed 

turniejem lub przelewem na konto Opolskiego Klubu Golfowego ING 

26105015041000009032200389 

3. Nagrody 

W turnieju nagrodzone zostaną 3 najlepsze wyniki indywidulne brutto i 3 najlepsze wyniki 

indywidualne netto. 

4. Ubezpieczenie 

Ubezpieczenia zawodników dokonuje jednostka delegująca lub indywidualnie uczestnicy turnieju. 

5. Pozostałe 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na 

obiekcie rozgrywania zawodów. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz 

przepisach/regulaminach PZG decydujący głos ma Komitet Turniejowy. 

6. Koszt uczestnictwa oraz wpłaty 

Golfiści i uczestnicy Wydarzenia -  400 zł 

Nie golfiści i osoby towarzyszące - 250 zł  

7. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych 

O kolejności miejsc w klasyfikacji brutto decyduje lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnie 

9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. 

8. Istnieje możliwość płatnego wypożyczenia/zakupu sprzętu golfowego na miejscu 

- zestaw kijów - 90 zł 

- melexy - 90 zł 

- lekcje z trenerem /Filip Naglak/ -180 zł 

- na miejscu dostępny będzie pro shop z odzieżą sportową i sprzętem. 

9. 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. 

10. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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, dalej również „RODO"), informujemy, że: 

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, 

mailto:recepcja@karolinkagolfpark.pl


d) wyrażenie zgód jest dobrowolne, 

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

recepcja@karolinkagolfpark.pl  lub w siedzibie Administratora danych. Odwołanie zgody nie może 

dotyczyć zdarzenia przeszłego. 

11. Postanowienia końcowe: 

a) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich tryb odwoławczy; 

b) rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia; 

c) uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie Regulaminu pola golfowego i zasad 

bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. 

d) organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Turnieju z przyczyn niezależnych, m.in. ograniczeń 

prawnych związanych ze stanem epidemii, w takim przypadku opłata turniejowa zostanie zwrócona 

Uczestnikom. 
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