R EGULAMIN CZŁONKOWSKI
Osoba będąca członkiem Sierra Golf Club Sp. Z o.o. oraz posiadaczem gry na polu posiada następujące prawa i obowiązki:

PRAWA










Korzystanie z pola golfowego, driving range, chipping i putting green po uprzednim
zgłoszeniu się w recepcji pola golfowego
Posługiwania się indywidualną kartą członkowską i emblematem klubu
Uczestniczenie w turniejach organizowanych przez SGC i reprezentowanie Sierra Golf Club
Udział w szkoleniach , treningach, imprezach (wg specjalnych zasad)
Do specjalnych cen i opłat turniejowych
Uzyskania karty handicapowej PZG (po spełnieniu osobnych warunków)
Uzyskania zniżek (wg cenników publikowanych w danym roku kalendarzowym)
Do kupna pakietów golfowych
Do założenia rachunku otwartego płatnego co najmniej 3 razy w roku kalendarzowym
(po spełnieniu osobnych warunków)

OBOWIĄZKI





Przestrzeganie zasad, reguł i etykiety gry w golfa
Przestrzeganie zasad członkostwa
Ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie na terenie SGC zaproszonych przez siebie gości
Podnoszenie umiejetności gry w golfa

NABYWANIE CZŁONKOSTWA
Członkiem Sierra Golf Club można zostać poprzez rekomendacje. Zapraszającym może być aktualny członek klubu lub Zarząd
Sierra Golf Club. Procedura przyjęcia wszczynana po zaproszeniu jest poufna i znana tylko osobom należącym do klubu.
Procedura trwa od miesiąca do trzech.

CZŁONKOSTWO
Członkostwo w Sierra Golf Club rozpocznie się z momentem pozytywnej akceptacji pozostałych Członków Sierra GC. Członkowie
klubu otrzymują pełen pakiet przywilejów, w tym możliwość wykupienia pakietów golfowych oraz korzystania z oferty
lojalnościowej Sierra Golf Club względem trójmiejskich obiektów hotelarskich oraz salonów fitness. Pełna lista lojalnościowa
zostanie przedstawiona po uzyskaniu członkostwa w Sierra GC. Członkostwo jest imienne, niezbywalne, nie dziedziczne. Ustanie
członkostwa następuje w przypadku śmierci członka klubu, pisemnej rezygnacji z członkostwa, rażącego naruszenia statutu
klubu lub działania na szkodę klubu.

PRZYWILEJE RODZINNE CZŁONKÓW SGC
Na mocy klubowych przepisów i regulaminu, współmałżonek członka klubu może zostać przyjęty do klubu na preferencyjnych
warunkach finansowych jak i nabyć pakiet po preferencyjnej cenie. Procedura przyjęcia jest identyczna dla Wszystkich
aplikantów. Dzieci do lat 12 również mogą grać w golfa bezpłatnie, jednak musi im towarzyszyć rodzic będący członkiem klubu.
Oprócz przywilejów dla najbliższej rodziny, każdy z członków może wskazać na początku roku trzy osoby ze swojej rodziny, poza
współmałżonkiem i dziećmi do lat 12, które będą miały prawo do odwiedzenia klubu do dwóch razy w roku wspólnie z członkiem
klubu lub jego współmałżonkiem i zagrać przy tej okazji bezpłatnie w golfa. Warunkiem jest posiadanie zielonej karty.

OPŁATA CZŁONKOWSKA
Pełna opłata członkowska wynosi obecnie 10 000 PLN. Opłata dla członków rodzin obecnych członków wynosi 7 000 PLN.

SKŁADKI
Roczna składka na rzecz klubu wynosi obecnie 1300 PLN. Roczna składka zawarta jest w pakiecie Gold, pozwalającym
na grę bez limitu. Każdy pakiet golfowy ważny jest do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Aktualnie klub dąży do tego,
aby poziom rocznych wpływów z tytułu składek i pakietów Gold był porównywalny z tym w innych liczących się klubach, również
biorąc pod uwagę wyposażenie i usługi oferowane przez klub. Po spełnieniu warunków PZG przez Członka Sierra GC odnośnie
kart HCP, Sierra ma obowiązek prowadzenia HCP każdego Członka SGC.

PAKIETY I CENNIK
Pakiety i kwoty członkostwa są podane na rok 2015. Pakiety golfa i cennik usług będzie podawany do 31.12 na rok następny.

