REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI i WÓZKOWNI
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2016r.
1) Dostęp do szatni / wózkowni mają osoby, które uiściły w recepcji opłatę za wynajem szafki:
- opłata dzienna za 1 szafkę dla 1 osoby w wózkowni = 20 zł
- opłata dzienna za 1 szafkę dla 1 osoby w szatni ubraniowej(w tym dostęp do siłowni) = 30 zł
- opłata dzienna za 1 szafkę dla 1 osoby w szatni ubraniowej (w tym dostęp do siłowni)
+dostęp do sauny = 50 zł
- opłata roczna za 1 szafkę dla 1 osoby w szatni lub wózkowni = 600 zł *
- opłata roczna za 2 szafki dla 1 osoby (szatnia ubraniowa + wózkownia) = 1000 zł*
*Tylko dla osób posiadających opłacone roczne prawo do gry na dany rok kalendarzowy.
2) Opłata dzienna obowiązuje przez 24 h od momentu zakupu, opłata roczna od 1 stycznia do
31 grudnia danego roku (niezależnie od daty uiszczenia opłaty). Rzeczy pozostawione w szafkach po
tym okresie będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, następnie zostaną usunięte.
3) W przypadku wynajmu rocznego istnieje możliwość wyboru szafki zgodnie z listą aktualnie
dostępnych szafek, w przypadku wynajmu dziennego zajmuje się szafkę wskazaną przez pracownika
recepcji pola golfowego.
4) Wynajem szafki w szatni ubraniowej obejmuje dostęp do siłowni, zaś przy zakupieniu opcji za 50zł
również do sauny. Wynajem upoważnia do korzystania z pryszniców oraz ręcznika
(odbiór w recepcji).
5) Nie wolno udostępniać kodów dostępu do szatni/wózkowni osobom trzecim, które nie maja
wynajętej szafki.
6) Obowiązuje zakaz pozostawiania rzeczy poza szafką. Rzeczy pozostawione będą usunięte
z szatni/wózkowni i wyniesione na zewnątrz – Klub Golfowy Toya G&CCW nie ponosi za nie
odpowiedzialności.
7) W przypadku zauważenia zniszczenia szafki ostatni najemca zostanie obciążony kosztami naprawy.
8) W ciągu roku kalendarzowego szatnia/wózkownia mogą zostać zamknięte z ważnych powodów, np.
turniej, remont. W przypadku zamknięcia na okres dłuższy niż 14 dni członkowie klubu zostaną
poproszeni z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem o opróżnienie szafek na wskazany okres.
Z tytułu takiego zdarzenia nie będzie zwracana opłata za wynajem.
9) Raz w roku przeprowadzana jest dezynfekcja i sprzątanie szafek. We wskazanym czasie osoby
wynajmujące szafkę zobowiązane są do jej opróżnienia lub zezwolenia w formie pisemnej na
komisyjne otwarcie i posprzątanie danej szafki.
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