
 

Kalinowo Open 2020  
03 Sierpnia 2020 

1. Komitet Turnieju 
Dyrektor turnieju: Jakub Ossowski 
Dyrektor organizacyjny turnieju: Ewa Zawistowska 
Sędzia główny: Krzysztof Pulsakowski  
 
Komitet Turnieju wyda reguły lokalne przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. 
Turniej rozgrywany jest zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska” oraz z Hard Card 2020 
 

2. Uprawnieni do gry 
a. Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 120 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem 
wniesienia opłaty wpisowej. 
b. Amatorzy: Do gry dopuszczeni będą gracze posiadający zarówno czynny jak i nieczynny HCP. Gracze nie 
posiadający czynnego HCP nie będą uwzględnione w klasyfikacji netto.  

3. Zgłoszenia i lista rezerwowa 
a. Zgłoszenia przyjmowane są do 02.08.2020 poprzez wypełnienie formularza PZG Eagle, w recepcji klubu 
Kalinowe Pola GC, mailowo na adres: recepcja@kalinowepola.pl, telefonicznie nr. 515292034 
c. Osoby, które zgłoszą się po terminie zawartym w regulaminie otrzymają możliwość gry po uzyskaniu 
zgody Dyrektora Turnieju. 

4. Start turnieju 
a. Czas startu: od około  godziny 10:00, po turnieju Alior Bank PGA Polska Tour 
b. Według HCP Graczy.  

5. Format turnieju 
Amatorzy: 18 dołków w formacie Stroke play Brutto 
Amatorzy: 18 dołków w formacie Stroke play Netto 

6. Tee 
a. kobiety: żółte, długość pola 4891 m, 
b. mężczyźni: białe, długość pola 5194 m, 
 

7. Opłaty 

a. Amatorzy: 
i.  Członkowie Klubu – 150zł 
ii.  Juniorzy – 75zł 
iii. Goście – 320zł 

8. Nagrody 
I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play brutto po 18 dołkach 
I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play netto po 18 dołkach 
Najlepsza kobieta w klasyfikacji Stroke play brutto i stroke play netto po 18 dołkach 
Najlepszy junior w kategorii Stroke play brutto i stroke play netto po 18 dołkach 
 

Nagrody w klasyfikacjach brutto i netto są rozłączne. Kategoria brutto jest kategorią główną i gracze 
otrzymujący nagrody za kategorię brutto nie są uwzględniani w nagrodach w kategorii netto. 
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Informacje  
Wszelkie informacje dotyczące turnieju, takie jak skład Komitet Turnieju, listy startowe, komunikaty 
Komitetu Turnieju będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Budynku Klubowym 

9. Remisy 
Amatorzy: 
W przypadku remisu o pierwsze, drugie i trzecie miejsce wśród Amatorów w klasyfikacji Strokeplay Brutto i 
Netto o zajęciu wyższego miejsca zadecyduje zasada countback: lepsza druga runda, 9, 6, 3, 1 drugiej rundy.  

10. Dane osobowe  
 

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: administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Kalinowe 
Pola Sp. Z. o.o., Ul. Golfowa 1/Kalinowo, 66-213 Skąpe. 
Zapisując się do turnieju, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
mail, telefon) do celu organizacji turnieju. Przez cel organizacja turnieju rozumie się przypomnienie o 
wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną, przygotowanie i umieszczenie na stronie 
internetowej Turnieju listy uczestników oraz godzin startów. W ramach listy uczestników i godziny startu 
turnieju podane będą jedynie imiona i nazwiska zawodników. 
Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
email, telefon) poprzez przekazanie ich głównym sponsorom cyklu celem przedstawienia oferty. 
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. 
Zapisując się na turniej uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach 
promocyjnych, marketingowych, reklamowych przez organizatora. 
Wyrażenie zgód jest dobrowolne. 
Zgody mogą być w każdym momencie odwołane drogą mailową, telefoniczną lub w siedzibie 
Administratora danych. Odwołanie zgody nie może dotyczyć zdarzenia przeszłego. 
 


