FIZETÉS MÓDJA: ……………………

JELENTKEZÉSI LAP
TAG NEVE: ………………………….……………………...……………………………………………………...
LEVELEZÉSI CÍM: ………………………………..……………………………………….….……………….……
TEL: ……………………………..………….…. EMAIL:………………………………..…………….…………..
SZÜLETÉSI IDŐ: ………………..…………………….….….…………….…………….….…….………………...
MUNKAHELY ÉS BEOSZTÁS: …………………………...………….…………………………..………………….
KLUBTAGSÁGI FORMA:
FULL - TIME KLUBTAGSÁG
JUNIOR KLUBTAGSÁG (6-24 ÉV)
PAR 3 KLUBTAGSÁG
CSALÁDI KLUBTAGSÁG

ANYAKLUBJA: …………………………………………. (AMENNYIBEN

A

BUDAPEST HIGHLAND GOLF CLUBOT

VÁLASZTJA

ANYAKLUBNAK, ÚGY A TAGSÁG MELLÉ KÖTELEZŐEN MEGVÁLTANDÓ AZ EGA KÁRTYA)

ÉVES TAGDÍJ: ………..……..............FT

AJÁNDÉK KOSÁR LABDA:…………DB

A KLUBTAGSÁG ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:

2017. december 31.

A GOLFKLUB ÉS A PÁLYA TELJES TERÜLETE FELÚJÍTÁSI, ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁK MIATT
ZÁRVA TART MINDEN ÉV NOVEMBER 20. ÉS A KÖVETKEZŐ ÉV FEBRUÁR 28. KÖZÖTT.
HONNAN/KITŐL HALLOTT RÓLUNK:

………………………………………………

KIJELENTEM, HOGY A BUDAPEST HIGHLAND GOLF CLUB TAGJA KÍVÁNOK LENNI. A KLUB SZABÁLYAIT
ELFOGADOM ÉS BETARTOM. A TAGDÍJAT A BUDAPEST HIGHLAND GOLF SPORTEGYESÜLET MKB-NÁL
VEZETETT 10300002-10308991-49020015 SZÁMÚ SZÁMLÁJÁRA ÁTUTALOM, VAGY SZEMÉLYESEN A GOLF
CLUB RECEPCIÓJÁN KÉSZPÉNZZEL VAGY HITELKÁRTYÁVAL KIEGYENLÍTEM.
DÁTUM: …………………………………... ALÁÍRÁS: …………………………..………………….
Személyes adatait csak statisztikai szempontból dolgozzuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk ki. Fényképet – csak a saját belső
adatbázisunkba mentve – kizárólag azonosítás céljából kérünk. Adatait pedig csak abban az esetben használjuk fel, amennyiben Ön a
regisztráció során bejelöli, hogy további információt szeretne kapni a Budapest Highland Golf Clubbal kapcsolatban. Ebben az esetben is csak
hírlevelünk kézbesítéséhez használjuk fel a szükséges adatokat, azt harmadik fél nem kapja meg.

A BUDAPEST HIGHLAND GOLF CLUB KLUBTAGSÁGI JOGOSULTSÁGAIRÓL
A KLUBTAGSÁGI KÁRTYÁK MEGVÁSÁRLÁSA AZ ALÁBBI JOGOKAT TARTALMAZZA:
•

A MEGADOTT GOLFPÁLYA-TERÜLET HASZNÁLATA

•

INGYENES TROLLEY-HASZNÁLAT

•

HCP VEZETÉS IGÉNY SZERINT (EGA KÁRTYÁT KÜLÖN KELL MEGVÁSÁROLNI)

HÁZIREND
Minden Klubtag és Vendég a játék előtt kötelezően a recepción bejelentkezik. Klubtagok és vendég golfozók is
minden játéknál green feet váltanak.
2. Játékos az ellenőrző pontnál és a golfpályán kérés esetén haladéktalanul köteles felmutatni a greenfee kártyát a
Marshallnak.
3. A startidő betartása kötelező. Ennek mulasztása esetén játékos elveszíti pozícióját.
4. Játékot az 1. elütőről kezdi a Játékos, a játék folyamatossága érdekében a provizórikus és a játszhatatlan labda szabályait
alkalmazza. Kérjük, tartsák be a labdakeresés 5 perces szabályát.
5. Pályaszakaszokat kizárólag sorrendben játszhatja meg a Játékos. Szigorúan tilos a pályák sorrendjétől eltérően
megjátszani a golfpálya szakaszokat.
6. Helyezzen vissza minden kiütött gyepdarabot (divot), javítsa ki a green-eken keletkezett labdanyomokat (pitchmark),
gereblyézze el a homokakadályban keletkezett labda- és lábnyomokat, és a gereblyét használat után tegye vissza a
helyére.
7.
Kézikocsival (trolley) és golf kocsival tilos a bunker és a green között áthaladni.
8.
Szigorúan tilos a fémszegecses cipő használata.
9.
Driving range labdák használata a Par 3-as és 9-lyukú pályán tilos. A Marshall kérésére meg kell mutatni a játékban lévő
labdát.
10. A golfautókon két személy utazhat két golftáskával.
11. Egy flight maximális létszáma: 4 fő
12. Öltözködési etikett: galléros póló, vászonnadrág.
Fenti szabályok megsértése 100 euró pénzbírsággal, illetve klubból való kizárással sújtható.
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A határon kívüli területet fehér karó, vagy a kerítés jelöli. Bármely kerítésen kívül ütött labda pályán kívüli területen
van. Határon kívüli terület továbbá a driving range, valamint a karókkal jelölt terület az 1-es, 2-es és 8-as szakasz bal
oldalán.
A műhely (az 1-es és 6-os szakasz közti elkerített terület), és az 5-6 és 6-7 szakaszok között vezető kaviccsal borított utak
mozdíthatatlan torlaszok (azaz mesterséges akadályok). (24-2. szabály szerint lehet eljárni és könnyítést alkalmazni.)
A távolságjelző, a vízakadály-jelző, a felújítás alatt álló területet jelző karók, illetve tee-boxok mozdíthatatlan torlaszok.
A pályán található hirdetőtáblák és azokat rögzítő merevítő kábelek mozdíthatatlan torlaszok.
A kék karóval vagy fehér festékkel jelölt/körbefestett területek felújítás alatti területnek (GUR) minősülnek. Ha a játékos
labdája ilyen területen fekszik, vagy ha az zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét, a játékos a
25-1 szabály értelmében kaphat könnyítést.
Amennyiben egy karóval ellátott fiatal fa akadályozza a játékos beállását vagy lendítését (de nem az ütés irányát), a
labdáját büntetés nélkül fel kell emelnie és a 24-2b (I) szabályban előírtaknak megfelelően kell ejtenie. A könnyítést
kötelező igénybe venni!
A bunkerban lévő kavicsok és kődarabok mozdítható torlasznak tekintendők. (Akadályban a mozdítható torlaszok
eltávolíthatóak).
Minden olyan bunker, amely kék karóval van körbekerítve, felújítás alatti területnek és a játéktér részének számít. A
labdát büntetés nélkül fel lehet emelni és a felújítás alatti terület szabályai szerint, a kék karós területen kívül lehet ejteni.
(33-8/27-es döntés.)
A távolságjelző karók: Kék 200 m, Sárga 150 m, Piros 100 m.
Távolságmérők használata engedélyezett abban az esetben, ha a távolságmérők kizárólag távolság mérésére alkalmasak.
Ha az előírt kör folyamán a játékos olyan távolságmérő eszközt használ, amely más paramétereket is képes megbecsülni
vagy megmérni, ami ily módon befolyásolhatja a játékot, akkor a játékos ezzel megsérti a 14-3. szabályt, amely miatt
kizárásra kerül, attól függetlenül, hogy az ilyen jellegű lehetőséget kihasználta vagy sem.
A játék felfüggesztése esetén használatos jelzések: 1 hosszú kürtjel – a játék azonnali felfüggesztése, 3 kürtjel ismételve –
a játék felfüggesztése, 2 rövid kürtjel ismételve – a játék folytatása.
Vitás esetekben a Versenybizottság döntése végleges és kötelező érvényű.
Mobiltelefonok használata megengedett (feltéve, hogy nem zavarja a játékot).
A gyepdarab vissza nem helyezése, a labdanyom el nem rendezése, a pitchmark ki nem javítása, illetve a gereblyézés
mellőzése, a 9 és a 3 szakaszos pályán rangelabdával való játék a házirend megszegésének minősül. Megszegés esetén az
első felszólítás szóbeli figyelmeztetés, ha másodszor is előfordul, a játékos 100 euró pénzbírsággal, illetve a klubból való
kizárással sújtható.

A HELYI SZABÁLY MEGSZEGÉSÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Match play – Szakaszvesztés; Stroke play – Két ütés.
A Highland Golf Club területén a golfozók kizárólag saját felelősségükre játszanak.
FENTIEKET TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM.
DÁTUM: ……………….......................................

Budapest Highland Golf Club

…………………....................................................
aláírás

