REGULAMIN
KONKURSÓW ROZGRYWANYCH W TRAKCIE TURNIEJÓW MISTRZOWSKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU
GOLFA 2018

§1
[Ogólne Zasady]
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rozgrywania konkursów „Nearest to the Pin” i „Longest
Drive” podczas Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa w 2018 r.
2. Konkursy będą rozgrywane na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju na dzień przed
zawodami, podczas rundy treningowej.
3. Wybór dołków konkursowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej Turniejów
Mistrzowskich PZG pod adresem www.polishchampionships.pl w zakładce dedykowanej
konkretnym zawodom.
4. Uczestnikami Konkursów są wszyscy Zawodnicy Turnieju uczestniczący w danym Turnieju,
zgodnie z regulaminem Turnieju, podczas którego są organizowane Konkursy.
5. Nagrody do wygrania w Konkursach zostaną do podane do wiadomości Zawodników Turnieju
na dzień przed zawodami, podczas rundy treningowej i ogłoszone na stronie internetowej
Turniejów Mistrzowskich PZG pod adresem www.polishchampionships.pl w zakładce
dedykowanej konkretnym zawodom.
6. Organizatorem Konkursów jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Jerozolimskich 65/79, 00-679 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 117289.

§2
[Konkurs Longest Drive]
1. Konkurs „Longest Drive” polega na oddaniu jak najdłuższego uderzenia z miejsca startowego
(tee) na wskazanym dołku konkursowym, mierzonego w linii prostej od miejsca startowego
(tee) do miejsca zatrzymania piłki na fairway’u danego dołka konkursowego. Uderzenia, w
wyniku których piłka nie zatrzyma się na fairway’u dołka konkursowego będą uważane za
spalone i nieważne.
2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje oddanie tylko jednego uderzenia w ramach Konkursu
3. „Longest Drive”. Każde kolejne uderzenie wykonane przez Uczestnika Konkursu nie liczy się do
Konkursu „Longest Drive”.
4. Konkurs „Longest Drive” rozgrywany w ramach danego Turnieju może wygrać tylko dwóch
Uczestników Konkursu po jednym dla kategorii mężczyzn i kategorii kobiet.
5. W Konkursie „Longest Drive” mogą wziąć udział tacy Zawodnicy Turnieju, którzy w momencie
przystąpienia do Konkursu „Longest Drive” nie zostali wykluczeni z Turnieju.
6. Kolejność uczestniczenia w Konkursie „Longest Drive” wynikać będzie z rozstawienia (grupy
startowe) wyznaczonego przez Komitet Turnieju.

7. Kolejność wykonywania uderzeń w danej grupie startowej zależeć będzie od wyniku
uzyskanego przez Zawodnika Turnieju na poprzednim dołku określonym zgodnie z Regułami
Gry w Golfa.
§3
[Konkurs Nearest To The Pin]
1. Konkurs „Nearst to the Pin” polega na oddaniu uderzenia z miejsca startowego (tee) jak
najbliżej dołka konkursowego, mierzonego w linii prostej od miejsca startowego (tee) do
2. miejsca zatrzymania piłki na greenie. Uderzenia, w wyniku których piłka nie zatrzyma się na
greenie dołka konkursowego będą uważane za spalone i nieważne.
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje oddanie tylko jednego uderzenia w ramach Konkursu
4. „Nearst to the Pin”. Każde kolejne uderzenie wykonane przez Uczestnika Konkursu nie liczy się
do Konkursu „Nearst to the Pin”.
5. Konkurs „Nearst to the Pin” rozgrywany w ramach danego Turnieju może wygrać tylko dwóch
Uczestników Konkursu po jednym dla kategorii mężczyzn i kategorii kobiet.
6. W Konkursie „Nearst to the Pin” mogą wziąć udział tacy Zawodnicy Turnieju, którzy w
momencie przystąpienia do Konkursu „Nearst to the Pin” nie zostali wykluczeni z Turnieju.
7. Kolejność uczestniczenia w Konkursie „Nearst to the Pin” wynikać będzie z rozstawienia (grupy
startowe) wyznaczonego przez Komitet Turnieju.
8. Kolejność wykonywania uderzeń w danej grupie startowej zależeć będzie od wyniku
uzyskanego przez Zawodnika Turnieju na poprzednim dołku określonym zgodnie z Regułami
Gry w Golfa.

§4
[Postanowienia końcowe]
1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu są ostateczne.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursów i
przestrzegać jego postanowień.
3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu może skutkować
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora Turnieju, osób przez
niego upoważnionych i zobowiązany jest przestrzegać poleceń i zaleceń Komitetu Turnieju.
Niestosowanie się do poleceń i zaleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem
Zawodnika z Konkursów.
5. Sponsorem Nagród w Konkursach jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w
Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS
0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, który jest
zobowiązany do przekazania Nagród dla zwycięzców Konkursu. Sponsor przekazuje nagrody
Organizatorowi, który zobowiązany jest do ich wydania Zwycięzcom. Organizator Konkursu
może dokonać zmian w zakresie Nagród jakie Uczestnicy Konkursów mogą otrzymać za
uzyskanie wyników w Konkursach, i zadecydować, że przyznane zostaną inne Nagrody.

6. Nagrodami w każdym z Konkursów są:
Nagroda
Parasol Audi, Ręcznik golfowy

Wartość
nagrody
rzeczowej
288,00 zł

Wartość nagrody Łączna wartość
pieniężnej
nagrody
32,00 zł

320,00 zł

7. Wartość nagrody pieniężnej wskazana w pkt. 6 nie zostanie wypłacona bezpośrednio
zwycięzcom, lecz zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego
ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody rzeczowej i dodatkowej kwoty pieniężnej na
konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród, na
co Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do tego Konkursu. Zwycięzcy Konkursów nie mają
możliwości zamiany nagród na inną nagrodę, w tym w szczególności nie mają możliwości
zamiany nagród na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu wartości nagród.

