
Regulamin Pro-Am 

Turniej o Puchar Prezesa PGA Polska  

29 czerwca 2021 

1. Komitet Turniejowy 

 

a. Dyrektor Turnieju: Angelika Eratowska  

b. Dyrektor Sportowy: Filip Naglak 

 

Komitet Turniejowy wyda reguły lokalne przed rozpoczęciem turnieju. 

Turniej rozgrywany zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska”  

Turniej Pro_Am o puchar Prezesa PGA Polska zostanie rozegrany w dniu 29 czerwca 2021 na polu 

golfowym Gradi GC. 

2. Uprawnieni do gry 

 

a. Zawodowcy:  

i. Członkowie PGA Polska, 

ii. Osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Turnieju spełniając warunki Regulaminu Ogólnego 

Turniejów PGA Polska   

b.  Amatorzy: do gry dopuszczeni są wszyscy gracze posiadający aktualny, czynny HCP i nie 

posiadający czynnego lub aktualnego HCP. Osoby nieposiadające aktualnego, czynnego HPC 

będą grały z HCP 0. Maksymalny HCP gry wynosi: 36. 

3. Zgłoszenia do turnieju 

 

Drużyny na ProAm należy zgłaszać mailowo, jednak mailowe zgłoszenie drużyny nie jest 

jednoznaczne z rejestracją zawodnika. Każdy zawodnik ma obowiązek zarejestrować się 

indywidualnie poprzez stronę golfbox.de. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca 2021r. 

wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłacenie udziału w turnieju. 

Limit amatorów w turnieju ustalony jest na 54 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń, pod 

warunkiem wniesienia opłaty wpisowej w terminie SIEDMIU DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM 

TURNIEJU 

4. Start turnieju 

a. Czas startu: godz. 10:00 

b. Osoby, które pomimo dokonania wpłaty nie zgłosiły się na start, będą pozbawione prawa 

startu w trzech następnych turniejach organizowanych przez PGA Polska oraz nie otrzymają 

zwrotu opłaty. 

 

5. Format turnieju 

 

Drużyna w Pro-Amie składa się z minimum 2, a maksimum 3 amatorów i 1 PRO. 

Turniej Pro-Am rozgrywany jest na osiemnastu dołkach w formacie better ball stroke play netto 



maximum score (Par +5). Do klasyfikacji liczy się suma dwóch najlepszych wyników z każdego 

dołka. 

Turniej zostanie rozegrany w formacie shotgun. 

6. Tee 

 

a. Zawodowcy: 

i. kobiety: żółte, długość pola 5196 m, 

ii. mężczyźni: białe, długość pola 5438 m, 

 

b. Amatorzy: 

i. kobiety: żółte, długość pola 5196 m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez 

Europejską Federację Golfa (EGA) 

ii. juniorzy do lat 12: czerwone, długość pola 4543 m, z uwzględnieniem zmian długości 

dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA) 

iii. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 roku życia: białe, długość pola 5438 m, z uwzględnieniem 

zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)   

 

7. Opłaty 

 

Opłaty przyjmowane są na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju, tj. przed 22.06.2020r. Płatność po 

wyznaczonym terminie wiąże się z niedopuszczeniem gracza do udziału w turnieju. 

a. Członkowie Klubu z pola 18-dołkowego – 180zł 

b. Goście Klubu – 300zł 

Nr konta:   81 1500 1722 1211 7002 3793 0000 

IBAN: PL81 1500 1722 1211 7002 3793 0000 

BIC: WBKPPLPPXXX 

Bank Zachodni WBK  

Adres PGA Polska: 

Al. Jerozolimskie 65/79 

Warszawa 00-697   

 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko_opłata za turniej Pro-Am Floating Garden Szczecin 

Open 

8. Nagrody 

 

Podczas PRO-AM nagrodzeni zostają amatorzy z trzech najlepszych drużyn. 

Oraz najlepszy amator Strokeplay brutto – 18 dołków. 

9. Remisy drużyn 

 



W przypadku równych wyników decydujący będzie countback w następującej kolejności: lepsze 

wyniki na ostatnich 9, 6, 3, 1 dołkach. Przez „ostatnie 9 dołków” rozumie się dołki 10-18 pola. 

10. Remisy indywidualne 

 

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: lepsze 

wyniki na ostatnich 9, 6, 3, 1 dołkach. Przez „ostatnie 9 dołków” rozumie się dołki 10-18 pola.  

W razie remisów o miejsca poza nagradzanymi będą przyznawane miejsca ex-aequo. 

 

11. Informacje  

 

Wszelkie informacje dotyczące turnieju, takie jak skład Komitetu Turnieju, listy startowe, 

komunikaty Komitetu Turnieju będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Centrum Turniejowym 

oraz na stronie internetowej www.pgapolska.com 

 

12. Dane osobowe  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia 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) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Stowarzyszenie 

Instruktorów Golfa PGA Polska z siedzibą w Warszawie 00-067, Al. Jerozolimskie 65/79, 

email biuro@pgapolska.com, telefon kontaktowy: 506875558 

2. Dane osobowe Zawodników takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, 

podane w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju będą przetwarzane przez 

Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju, w tym w 

szczególności w celu realizacji procesu zgłoszenia i potwierdzenia udziału Zawodnika w 

Turnieju, ogłoszenia wyników, rozdania nagród, rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji/roszczeń zgłoszonych w związku z udziałem w Turnieju.  

3. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.1, 

będą również przetwarzane przez Organizatora w celu przesyłania Zawodnikom 

informacji handlowych oraz informacji handlowych partnerów Organizatora. 

4. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie 

wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych 

przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Zgoda na 

bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie 

z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych 

oraz wydawniczych. 



5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz 

niniejszym Regulaminem.  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

7. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju stanowi art. 6 ust. 1 lit 

b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju 

stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, 

świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

8. Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Uczestnicy Turnieju mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy 

Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych 

w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W 

przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi 

wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

11. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Turnieju obejmuje w szczególności:  

a. przypomnienie o wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną lub 

mailową 

b. publikację na stronie internetowej Turnieju o Puchar Prezesa PGA Polska imienia 

i nazwiska uczestnika na liście startowej Turnieju wraz z godzinami startów. 

c. publikację na stronie internetowej Turnieju o Puchar Prezesa PGA Polska imienia 
i nazwiska uczestnika na liście wyników. 
 


