REGULAMIN POLA GOLFOWEGO ARKADIA
Pabianice, ul. Grota Roweckiego 8a
Karta VIP nr …………………..
Imię i nazwisko posiadacza: …………………………
Data ważności: …………………………..

I. Uprawnieni do korzystania z pola golfowego

1. Do wejścia i korzystania z pola golfowego i drivingu uprawnieni są posiadacze imiennej
karty VIP wydanej przez administratora nieruchomości. Warunkiem wydania karty jest
podpisanie niniejszego Regulaminu.
2. Pole golfowe dostępne jest 24 godziny na dobę z wyjątkiem dni, kiedy jest zarezerwowane
na eventy lub zamknięte ze względu na warunki atmosferyczne. Informacje o
ograniczeniach w dostępności pola są publikowane na stronie aagolfclub.pl
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na polu golfowym jedynie pod opieką osoby dorosłej.
4. Każda osoba posiadająca kartę VIP może wprowadzić na pole golfowe jedną osobę
towarzyszącą. Osoba towarzysząca może przebywać na polu golfowym wyłącznie w
obecności osoby posiadającej kartę VIP i jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
5. Karty VIP nie można wykorzystywać w celu udzielania lekcji golfa innym osobom.
Świadczenie usług szkoleniowych objęte jest odrębnym cennikiem i wymaga uzyskania
zgody administratora nieruchomości.
6. Osoby posiadające kartę VIP wraz z osobą towarzyszącą mogą bezpłatnie korzystać z
napojów dostępnych w wyznaczonym miejscu.
7. Osoby posiadające kartę VIP wraz z osoba towarzyszącą mogą bezpłatnie korzystać z
infrastruktury drivingu. Piłki na driving są dodatkowo płatne według cennika.
8. Osoby posiadające kartę VIP mogę bezpłatnie korzystać z przechowalni na wózki i torby
golfowe.
9. Karty VIP nie można odsprzedawać ani odstępować innym osobom pod rygorem jej
odebrania.

II. Zasady wydawania kart VIP

1. Karty VIP wydaje administrator nieruchomości przy ul. Grota-Roweckiego 8a.
2. Roczna opłata za kartę VIP wynosi 6000 PLN brutto. Należy ją przelać na nr konta wskazany

przez administratora nieruchomości.
3. Kartę VIP bez opłaty może otrzymać właściciel lub przedstawiciel zarządu najemcy

nieruchomości zarządzanych przez grupę A&A, który spełnia następujące warunki:
długość umowy co najmniej 12 m-cy, wysokość czynszu co najmniej 1000 PLN netto oraz
brak zadłużenia na dzień wydania karty.
4. Kartę VIP bez opłaty mogą otrzymać klienci Domu Jubilerskiego A&A, którzy posiadają

Platynową Kartę i w ostatnim roku dokonali zakupów na kwotę co najmniej 10,000 PLN
brutto.
5. Kartę VIP bez opłaty mogą otrzymać pracownicy grupy A&A.
6. Kartę VIP bez opłaty mogą otrzymać osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju firm z grupy

A&A, klubu A&A Golf Club lub Fundacji Arkadia. O przyznaniu kart VIP takim osobom
decyduje powołana w tym celu komisja.
7. Karty VIP zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, w którym zostały wydane.

III. Sposób korzystania z Pola Golfowego

1. Na polu golfowym Arkadia obowiązują ogólne zasady etykiety golfa, dotyczy to również
noszonego stroju.
2. Podczas treningu lub gry na polu golfowym należy zachować szczególną ostrożność,
uwzględniając innych graczy, rozmiary pola oraz bliskość obiektów handlowo-usługowych.
3. Na polu golfowym i terenach treningowych istnieje obowiązek naprawiania divotów na
fairwayach, naprawiania ballmarków na greenach oraz posiadania pitch-forka do naprawy
zagłębień powstałych po lądowaniu piłki.
4. Na polu golfowym obowiązuje zakaz gry piłkami drivingowymi pod rygorem usunięcia
gracza z terenu pola, a w przypadku powtarzającej się sytuacji - pozbawienia karty VIP.
5. Na driving range chipowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu (CHIP
AREA).
6. Zabrania się zbierania piłek z driving range.

7. Dla osób, które mają zasięg ponad 160 m, obowiązuje zakaz gry kijami typu DRIVER na
drivingu pod rygorem usunięcia gracza z terenu pola, a w przypadku powtarzającej się
sytuacji - pozbawienia karty VIP.
8. Na terenie pola golfowego obowiązuje zakaz płoszenia zwierząt.
9. Po zakończonym treningu na driving range puste koszyki należy odłożyć pod maszynę
wydającą piłki.
10. Pole golfowe należy pozostawić w czystości i należytym porządku.
11. Zarządca ani właściciel pola golfowego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na obiekcie (w tym również w przechowalni sprzętu) oraz za wszelkiego
rodzaju zniszczenia mienia i urazy powstałe podczas gry lub treningu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin pola golfowego dostępny jest na stronie aagolfclub.pl.
2. Właściciel pola golfowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Osoba, która otrzymuje kartę VIP, potwierdza zapoznanie się z niniejszym

Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

………………………………………………………………………
Data oraz czytelny podpis posiadacza karty VIP

