Regulamin
Pro-Am Floating Garden Szczecin Open
14 sierpnia 2020
1.

Komitet Turniejowy

a. Dyrektor Turnieju: Sławomir Piński
b. Sędzia główny: Waldemar Ziemak
c. Przedstawiciel PGA Polska: Angelika Eratowska
Komitet Turniejowy wyda reguły lokalne przed rozpoczęciem turnieju.
Turniej rozgrywany zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska” i Hard Card PGA
Polska 2020
Turniej Pro-Am Floating Garden Szczecin Open zostanie rozegrany w dniu 14 sierpnia 2020 na
polu golfowym Binowo Park Golf Club
2.

Uprawnieni do gry

a. Zawodowcy:
i. Członkowie PGA Polska,
ii. Aplikanci PGA Polska
iii. Studenci PGA Polska
iiii. 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 Pro-Am należy zgłaszać mailowo na adres: info@binowopark.pl
Limit amatorów w turnieju ustalony jest na 72 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń, pod
warunkiem wniesienia opłaty wpisowej w terminie SIEDMIU DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM
TURNIEJU
4.

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
w następującym kształcie:
•

9 dołków (pierwsza dziewiątka – front nine) – w drużynie jest 3 amatorów

•

9 dołków (druga dziewiątka – back nine) – w drużynie jest 3 amatorów + PRO

Do klasyfikacji liczy się suma dwóch najlepszych wyników netto z każdego dołka na dystansie 18
dołków.
Turniej zostanie rozegrany w formacie double shotgun:
- godz. 12:00 shot gun 1. Połowa drużyn gra 9 dołków „pierwsza dziewiątka - front nine”, połowa
drużyn „druga dziewiątka-back nine”
- około godz. 14:20 przerwa techniczna. Wszyscy schodzą z pola golfowego: napoje i
poczęstunek
- godz. 15:00 shot gun 2. Zamiana dziewiątek.
Starty do rozegrania pierwszej i drugiej dziewiątki będą dobrane tak by całkowity dystans
potrzebny do dojścia na dołki i zejścia z nich był w miarę możliwości równy i sprawiedliwy.
5.

Tee

a. Zawodowcy:
i. kobiety: żółte, długość́ pola 5441 m,
ii. mężczyźni: białe, długość́ pola 6013 m,
b. Amatorzy:
i. kobiety: czerwone, długość́ pola 4530 m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez
Europejską Federację Golfa (EGA)
ii. juniorzy do lat 12: czerwone, długość́ pola 4530 m, z uwzględnieniem zmian długości
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
iii. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 roku życia: żółte, długość pola 5441 m, z uwzględnieniem
zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
Amatorzy w Turnieju Pro-Am mogą rozegrać rundę z tee dla graczy zawodowych, mężczyźni białe, kobiety - żółte. Amator, który zdecyduje się grać z tee zawodowych musi zgłosić to do
dyrektora turnieju przed rozpoczęciem gry. Zmiana tee w trakcie rundy jest zabroniona.
6.

Obowiązek gry w turnieju ProAm

Obecność podczas turnieju Pro-Am jest OBOWIĄZKOWA dla pierwszych 18 profesjonalnych graczy z listy PGA Polska Order of Merit. Gracze, którzy nie mogą wziąć udziału w turnieju Pro-Am,
nie zostaną dopuszczeni do turnieju głównego, chyba że wezmą udział w turnieju wyższej kategorii w tym czasie (np. Challenge Tour, European Tour i turnieje satelitarne itp.).

7.

Opłaty

Opłaty przyjmowane są na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju, tj. przed 07.08.2020 na rachunek
bankowy podany poniżej.

a. Członkowie Klubu z pola 18-dołkowego – 120zł
b. Goście Klubu – 250zł
c. PRO i Non amatorzy – bez opłaty
d. Juniorzy z Klubu – 90zł
e. Juniorzy spoza Klubu – 150zł

Nr konta: Binowo Park
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.
9.

Remisy

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. 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. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, Organizator będzie również uprawniony do wykorzystywania wizerunku Zawodnika, utrwalonego w jakiejkolwiek formie w związku z jego udziałem w Turnieju, we wszelkiego rodzaju działalności marketingowej i promocyjnej

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Organizatora związanej z organizacją Turnieju a także działalności marketingu partnerów Organizatora.
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.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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.
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.
Uczestnicy Turnieju mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
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.
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 Floating Garden Szczecin Open
imienia i nazwiska uczestnika na liście startowej Turnieju wraz z godzinami
startów.

