REGULAMIN OBIEKTU
TOYA GOLF & COUNTRY CLUB WROCŁAW
Na obiekcie TG&CCW obowiązują zasady etykiety golfa.
Każde wejście na pole golfowe musi być zgłoszone w recepcji, a czas gry
powinien być wcześniej zarezerwowany.
Prawo gry na polu mają osoby posiadające kartę handicapową, zieloną kartę
lub pozwolenie Pro z TG&CCW.
Zwiedzanie pola golfowego może odbywać się tylko w obecności pracownika
TG & CCW lub Członka KG Toya.
Członkowie KG Toya są odpowiedzialni za osoby im towarzyszące.
Dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu TG&CCW (szczególnie z Driving Range
i greenów treningowych) tylko pod opieką osoby dorosłej.
Na całym obiekcie TG&CCW można używać tylko miękkich kolców tzw. soft
spikes.
Zabrania się:
 wprowadzania zwierząt na obiekt TG&CCW
 używania piłek z driving range do gry na polu golfowym oraz w strefach
chipping / pitching / putting greenu
 trenowania chippowania wokół putting greenu
 wyrzucania niedopałków na trawę
Zasady bezpieczeństwa na Driving Range:
 na stanowisku podczas uderzania i trenowania może przebywać tylko jedna
osoba
 przechodząc obok stanowisk należy zachować szczególną ostrożność
 nie wolno zbierać wybitych piłek
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Kierownictwo TG&CCW mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z obiektu osoby
niestosownie ubrane lub zachowujące się nieodpowiednio.
Kierownictwo TG&CCW ma prawo zamknąć pole ze względu na warunki
atmosferyczne lub z innych ważnych powodów.
Nieprzestrzeganie etykiety golfa i regulaminu TG&CCW grozi zawieszeniem
możliwości korzystania z obiektu TG&CCW.
TG&CCW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstałe w trakcie gry, a w szczególności za uszkodzenie ciała oraz za rzeczy
zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.
Na terenie pola golfowego obowiązuje zakaz nabywania piłeczek od osób
przygodnych.
Wszystkie rzeczy znalezione na polu powinny być oddane w recepcji.
Gracze mają obowiązek zawiadomienia recepcji Toya Golf o dostrzeżonych na polu
nieprawidłowościach.
Gracze nie mogą swoim zachowaniem stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla
pracowników na polu i muszą im dać czas na spokojne usunięcie się z terenu gry.
Na polu obowiązują następujące sygnały dźwiękowe:
 Sygnał ciągły

– natychmiastowe przerwanie gry

 Potrójny sygnał

– przerwanie gry

 Podwójny sygnał

– wznowienie gry

Gracze robiący przerwę po dziewięciu dołkach, tracą pierwszeństwo na
dziesiątym tee.
W okolicy greenu wózki muszą być parkowane na chodniku lub przed
znakiem “CARTS”. Zabrania się jazdy blisko greenu i pomiędzy greenem i
bunkrami.
Sprzęt jest wypożyczany na jedna rundę, która może trwać do 5,5 godziny.
Przekroczenie tego czasu jest równoznaczne z ponowną, pełną opłatą za
wynajem.
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