
	
	

REGULAMIN	TURNIEJU	
	

[§1.	Postanowienia	ogólne]	

1. Organizatorem	5	Stars	International	Cup	jest	P.F.D.	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie,	
adres:	ul.	Gwiaździsta	5,	01-651	Warszawa	(KRS:	0000218554).	

2. W	 Turnieju	 udział	 mogą	 brać	 osoby	 w	 wieku	 do	 21	 roku	 życia	 (wiek	 liczony	
rocznikowo,	tj.	urodzeni	w	2000).	

3. Turniej	 będzie	 rozgrywany	 na	 polach	 Gloria	 New	 Course	 i	 Gloria	 Old	 Course	
zlokalizowanych	 na	 terenie	 kompleksu	 Gloria	 Golf	 w	 Belek,	 Turcja	 („Hotel”),	 w	
planowanych	datach	od	dnia	7	grudnia	2021	roku	do	dnia	9	grudnia	2021	roku.		

4. W	skład	Komitetu	Turnieju	(„Komitet”)	składa	się	z	3	do	6	osób,	przy	czym	w	jego	
skład	wchodzą:		

• Dyrektor	Turnieju,		
• Sędzia	Główny	Turnieju,	oraz		
• Przedstawiciel	Pola	Golfowego.	

5. Organizator	 zobowiązuje	wszystkich	 zawodników	 biorących	 udział	 w	 Turnieju	 do	
przestrzegania	 niniejszego	 regulaminu	 („Regulamin”),	 reguł	 gry	 w	 golfa	 oraz	
etykiety	golfowej.	

6. Celem	 nadrzędnym	 Turnieju	 jest	 propagowanie	 golfa	 oraz	 sportowej	 rywalizacji	
wśród	młodzieży	prowadzonej	w	duchu	fair	play.	

	
[§2.	Uprawnieni	do	gry]	
	
1. Juniorzy;	amatorzy	wg	definicji	zawartych	w	Regułach	Golfa	R&A	Rules	Limited,	 tj.	

urodzeni	w	latach	2000-2010.		
2. Zawodnicy	 grają	 w	 kategorii	 wiekowej	 określonej	 na	 podstawie	 roku	 urodzenia.		

Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 łączenia	 wszystkich	 lub	 części	 grup	 w	
przypadku	zgłoszenia	się	do	Turnieju	mniej	niż	5	osób	w	danej	kategorii	wiekowej.	

3. Zawodnicy	muszą	posiadać	aktualną	kartę	HCP.	Jeśli	zawodnicy	posiadają	kartę	HCP	
wydaną	przez	 inne	niż	Polski	Związek	Golfa	narodowe	związki	 lub	 federacje	golfa,	
muszą	 dysponować	 oficjalnym	 potwierdzeniem	 HCP,	 który	 są	 zobligowani	
przedstawić	Komitetowi	w	wersji	papierowej	 lub	elektronicznej	najpóźniej	w	dniu	
treningowym	poprzedzającym	Turniej.	

4. Maksymalny	HCP	gry:	36,0.	Zawodnicy	dopuszczeni	do	gry	z	wyższymi	HCP	grają	z	
HCP	gry	wynoszącym	36,0.	

	
§3.	Kwalifikacje	i	zgłoszenia	zawodników	do	turnieju	
	
1. W	turnieju	może	wziąć	udział	maksymalnie	60	zawodników.	
2. Zawodnik	zostanie	zakwalifikowany	do	Turnieju	pod	warunkiem:	



Ø przesłania	zgłoszenia	na	adres:	golf.gwiazdzista5@winkowski.pl,	telefonicznie	
pod	numer:	+48		607	664	193	

Ø wniesienia	opłaty,	o	której	mowa	w	§8	Regulaminu		
-	w	terminie	do	dnia	20	listopada	2021.	

3. Wysokość	opłat	 turniejowych	 i	dane	do	przelewu	podane	są	w	§8	Regulaminu.	Po	
zaksięgowaniu	 wpłaty	 zawodnik	 zostanie	 wpisany	 na	 listę	 zakwalifikowanych	
zawodników	do	Turnieju.	

4. Lista	zakwalifikowanych	i	rezerwowych	zawodników	ogłoszona	będzie	na	karcie	
turnieju	na	stronie	www.pzgolf.pl.		

5. W	 przypadku	 w	 jakim	 uczestniczy	 wniosą	 zgłoszenie	 lub	 opłatę	 po	 terminie	
wskazanym	§3.2	–	zostaną	wpisani	na	 listę	rezerwową	i	dopuszczeni	do	udziału	w	
Turnieju	 wyłącznie	 w	 wypadku	 w	 jakim	 pozostaną	 wolne	 miejsca	 (gdy	 liczba	
zakwalifikowanych	 zawodników	 jest	 mniejsza	 od	 maksymalnej	 liczby	 graczy	
wskazanej	 w	 §3.1	 powyżej).	 Gracze	 rezerwowi	 będą	 umieszczani	 w	 turnieju	 wg	
kolejności	zgłoszenia.		

[§4.	Rejestracja	i	zamknięcie	listy	startowej]	

1. Oficjalne	 zamknięcie	 listy	 startowej	 do	 turnieju	 nastąpi	 w	 dniu	 poprzedzającym	
zawody	o	godz.	12:00.	

2. Ogłoszenie	grup	startowych	na	rundę	1	odbędzie	się	w	dniu	poprzedzającym	zawody	
o	godzinie	16:00	w	klubie,	na	stronie	Polskiego	Związku	Golfa	i	na	Facebooku	(profil	
organizatora).	 Grupy	 startowe	 na	 rundę	 2	 zostaną	 ogłoszone	 do	 godziny	 od	
zarejestrowania	 wyników	 ostatniej	 grupy	 rundy	 1,	 na	 rundę	 3	 do	 godziny	 od	
zarejestrowania	wyników	ostatniej	grupy	rundy	2.		

	
[§5.	Format	turnieju	i	klasyfikacje	rankingowe]	

1. Tee:	zawodnicy	w	poszczególnych	grupach	wiekowych	będą	rozgrywali	turniej	z	tee	
określonych	w	§5.		

2. Turniej	rozgrywany	będzie	na	54	dołkach	(3	rundy)	dla	wszystkich	grup	wiekowych.	
3. W	turnieju	zastosowana	będzie	klasyfikacja	Stroke	Play	Brutto:	

	
ü chłopcy	

• 19-21	lat	(urodzeni	w	latach	2000-2002)		
• 16-18	lat	(urodzeni	w	latach	2003-2005)		
• 13-15	lat	(urodzeni	w	latach	2006	–	2008)		
• 11-12	lat	(urodzeni	w	latach	2009-2010)		

	
ü dziewczynki	

• 19-21	lat	(urodzeni	w	latach	2000-2002)		
• 16-18	lat	(urodzeni	w	latach	2003-2005)		
• 13-15	lat	(urodzeni	w	latach	2006	–	2008)		
• 11-12	lat	(urodzone	w	latach	2009-2010)		

4. Tee:	
ü chłopcy		

• 19-21	lat	–	tee	żółte	
• 16-18	lat	–	tee	żółte	
• 13-15	lat	–	tee	żółte	



• 11-12	lat	–	tee	niebieskie	
	

ü dziewczynki	
• 19-21	lat	–	tee	czerwone	
• 16-18	lat	–	tee	czerwone	
• 13-15	lat	–	tee	czerwone	
• 11-12	lat	–	tee	czerwone	

	
5. Komitet	 organizacyjny	 turnieju	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 limitu	HCP	 oraz	

maksymalnej	liczby	zawodników	oraz	łączenia	grup	wiekowych.	

[§6.	Zwycięzcy	Turnieju]	
1. W	przypadku	równych	wyników	w	stroke	play	brutto	o	zwycięstwie	wśród	dziewcząt	

i	 chłopców	w	poszczególnych	 grupach	wiekowych	będzie	 decydować	dogrywka	w	
systemie	„sudden	death”	na	dołkach	wyznaczonych	przez	Komitet	turniejowy.	

2. W	przypadku	remisu	o	drugie	i	trzecie	miejsce	zadecyduje	zasada	countback:	lepsza	
ostatnia	runda,	(jeśli	wynik	był	taki	sam)	lepsze	9,	6,	3	i	ostatni	dołek	finałowej	rundy.	

3. W	razie	remisów	o	miejsca	poza	nagradzanymi	będą	przyznawane	miejsca	ex-equo.		
Poprzez	ostatnie	9	dołków	rozumie	się	dołki	10-18	pola.	

4. Lista	 zwycięzców	 Turnieju	 zostanie	 opublikowana	 w	 mediach	 społecznościowych	
prowadzonych	 przez	 Organizatora,	 w	 tym	 między	 innymi	 na	 Facebooku	 (profil	
organizatora).	

[§7.	Prawo	do	uzyskania	nagrody]	
1. Nagrodzeni	zostaną	3	najlepsi	zawodnicy	i	zawodniczki	w	poszczególnych	grupach	

wiekowych	-	(19-21	lat),	(16-18	lat),	(13-15	lat)	i	(11-	12	lat).	
2. Nagrody	zostaną	ustalone	i	ogłoszone	przez	Organizatora	najpóźniej	w	dniu	Turnieju.	

	
[§8.	Opłaty	turniejowe		

1. Zawodnik	wyrażający	wolę	udziału	w	Turnieju	wnosi	opłaty	wskazane	poniżej:	
	
(a) w	 przypadku	 zawodników,	 którzy	 korzystają	 z	 pakietu	 i	 podpisali	 umowę	 z		

World	Golf	Karolina	Kulczykowska,	ul.	Serdecznikowska	3a2,	81-589	Gdynia:	
(i) Junior	 który	 w	 dniu	 turnieju	 ma	 ukończone	 	 12	 lat	 –	 opłata	 turniejowa	

wynosi	1099	euro;	
(ii) Junior,	który	nie	ukończył	12	lat	-	opłata	turniejowa	wynosi	509	euro;	

	
Opłaty	 wnoszone	 są	 na	 konto	 „Partnera”	 wskazane	 w	 umowie	 z	 nim	
zawartej.		
	

(b) w	przypadku	pozostałych	osób	chcących	wziąć	udział	w	Turnieju	i	posiadających	
zakwaterowanie	we	własnym	zakresie	–	cena	wynosi	odpowiednio:	
(i) Junior	który	w	dniu	turnieju	ma	ukończone	12-	opłata	turniejowa	wynosi	300	

euro;	
(ii) Junior,	który	nie	ukończył	lat	12	-	opłata	turniejowa	wynosi	250	euro.	

	
Opłat	należy	dokonywać	przelewem	bankowym	na	rachunek	bankowy	Organizatora	
w	mBanku:	



	
P.F.D.	sp	z	o.o.	
Ul.	Gwiaździsta	5		
01-651	Warszawa		
	

Nr	rachunku:	75	1140	1010	0000	5470	6200	1002 

BIC/SWIFT:	BREXPLPWMBK	
	

2. Zwrot	 wniesionych	 opłat	 turniejowych	 w	 przypadku	 zawodników	
niezakwalifikowanych	(lista	rezerwowa)	do	Turnieju	zostanie	dokonany	w	całości	i	
nastąpi	w	terminie	14	dni	od	zakończenia	Turnieju.	

[§9.	Caddy]	

1. Posiadanie	i	korzystanie	z	usług	caddiego	jest	zabronione.		
	

[§10.	Przemieszczanie	się	zawodnika	po	polu.]	
	
2. Zawodnik	musi	w	czasie	trwania	rundy	poruszać	się	pieszo.	
3. Poruszanie	się	wózkiem	motorowym	typu	melex	jest	zabronione.	
4. W	 przypadku	 naruszenia	 tego	 nakazu,	 zawodnik	 otrzymuje	 2	 uderzenia	 karne	 za	

każdy	dołek,	na	którym	miało	miejsce	naruszenie	nakazu,	nie	więcej	niż	4	uderzenia	
na	rundę	i	musi	natychmiast	zrezygnować	z	używania	środka	transportu.	Jeżeli	gracz	
nie	 zrezygnuje	 natychmiast	 z	 używania	 środka	 transportu,	 zostanie	
zdyskwalifikowany.	

5. W	 szczególnych	 przypadkach,	 uzasadnionych	 z	 przyczyn	 zdrowotnych,	 Komitet	
Turnieju	może	zezwolić	na	używanie	samobieżnego	wózka	motorowego	typu	melex.	

[§11.	Reguły	gry]	

1. Turniej	będzie	rozgrywany	zgodnie	z	Regułami	Gry	w	Golfa	zatwierdzonymi	przez	
R&A	Rules	Ltd.	oraz	według	Reguł	Lokalnych	zatwierdzonych	przez	Komitet	
Organizacyjny	Turnieju	wydanych	w	dniu	turnieju.	

2. Kodeks	postepowania	podczas	turnieju:	
a) Zabronione	jest	wchodzenie	graczy	do	stref	zabronionej	gry	na	polach	gdzie	one	
występują,	

b) Gracze	postępują	zgodnie	z	dobrymi	zasadami	dbania	o	pole	golfowe	tj.	
naprawiają	ślady	po	piłkach	oraz	inne	uszkodzenia	na	greenie,	grabią	bunkry	i	
odkładają	divoty,	

c) Zaleca	się	korzystanie	z	zasady	Ready	Golf,	
d) Zawodnicy	zwracają	uwagę	na	innych	graczy	i	nie	przeszkadzają	im	w	grze.	

3. Przykłady	poważnego	naruszenia	Kodeksu	Postepowania:		
§ Nie	jest	akceptowane	używanie	słów	ogólnie	uważanych	za	obraźliwe,	
§ Umyślne,	poważne	uszkodzenie	putting	greenu.		
§ Rzucanie	kijami	i	niszczenie	pola,	
§ Nie	jest	akceptowane	lekceważenie	innych	graczy,	brak	szacunku	dla	sędziów	i	

widzów,	
§ Obowiązuje	absolutny	zakaz	spożywania	alkoholu	w	trakcie	rozgrywania	

rundy.	
4. Kary	za	złamanie	w/w	standardów:	



	 -	Pierwsze	przewinienie	–	ostrzeżenie	
	 -	Drugie	przewinienie	–	dyskwalifikacja	

5. Istnieje	możliwość	usunięcie	 zawodnika	 lub	 innej	 osoby	 (rodzica,	widza)	 z	 pola	w	
związku	 z	 zachowaniem,	 które	 przeszkadza	 graczom,	 rozprasza	 i	 powoduje	
zdenerwowanie	u	graczy.	Decyzję	o	usunięcia	zawodnika	 lub	 innej	osoby	 (rodzica,	
widza)	 z	 pola	 podejmuje	 Komitet.	 Niezastosowanie	 się	 do	 decyzji	 Komitetu	może	
prowadzić	do	nałożenia	kary	dyskwalifikacji	na	zawodnika.		

[§12.	Rozpoczynanie	i	kończenie	rundy	(Reg	5.3)]	

1. Gracz	musi	wystartować	o	 czasie	 (a	nie	wcześniej).	To	oznacza,	 że	 gracz	musi	być	
gotowy	do	gry	o	czasie	startu	i	w	miejscu	startu	ustalonym	przez	Komitet.	Czas	startu	
ustalony	przez	Komitet	traktowany	jest	jako	czas	dokładny.	

2. Kara	za	naruszenie	reguły	5.3	a:	dyskwalifikacja	–	z	wyjątkiem	trzech	przypadków	
poniżej:	
-	Jeżeli	gracz	przybywa	na	miejsce	startu	gotowy	do	gry	nie	więcej	niż	pięć	minut	za	
późno:	Gracz	otrzymuje	karę	główną	zastosowaną	do	pierwszego	dołka	
-	Gracz	startuje	nie	więcej	niż	pięć	minut	za	wcześnie:	Gracz	otrzymuje	karę	główną	
zastosowaną	do	pierwszego	dołka	
-	Jeżeli	Komitet	zdecydował,	że	nadzwyczajne	okoliczności	uniemożliwiły	graczowi	
start	o	czasie:	nie	ma	złamania	reguły	i	nie	ma	kary	

3. Oficjalny	czas	startu	mierzony	jest	wg	zegara	znajdującego	się	na	miejscu	startu.	
	
[§	13.	Opóźnianie	gry.	Wolne	tempo	gry]	
	
a.	Nieuzasadnione	opóźnianie	gry	(Reg	5.6)	
Gracz	nie	może	w	sposób	nieuzasadniony	opóźniać	gry,	zarówno	podczas	rozgrywania	
dołka	jak	i	pomiędzy	dwoma	dołkami.	
Kara	za	naruszenie	reguły	5.6a:		
-	Kara	za	pierwsze	przewinienie:	jedno	uderzenie	karne.		
-	Kara	za	drugie	przewinienie:	kara	główna.		
-	Kara	za	trzecie	przewinienie:	dyskwalifikacja.		
Jeżeli	gracz	w	sposób	nieuzasadniony	opóźnia	grę	pomiędzy	dwoma	dołkami,	to	karę	
dopisuje	się	do	następnego	dołka.		
b.	Szybkie	tempo	gry		
Runda	golfa	ma	być	grana	w	szybkim	tempie:	
	

‘’READY	GOLF	JEST	REKOMENDOWANY’’	
	
Gracz	powinien	grać	w	szybkim	tempie	przez	całą	rundę,	wraz	z	czasem	na:		
-	Przygotowanie	i	wykonanie	uderzenia,		
-	Przemieszczanie	się	pomiędzy	uderzeniami,	i		
-	Przejście	do	następnego	obszaru	tee	po	zakończeniu	dołka.	
	
Gracz	powinien	przygotować	się	wcześniej	do	kolejnego	uderzenia	i	być	gotowym	do	
gry,	gdy	nadejdzie	jego	kolej.		Gdy	jest	kolej	gracza:	rekomendujemy,	aby	wykonać	
uderzenie	w	ciągu	mniej	niż	40	sekund	od	momentu,	gdy	gracz	może	zagrać	bez	
zakłóceń	i	przeszkadzania.	Granie	poza	kolejnością,	aby	przyspieszyć	tempo	gry:	w	
stroke	play,	gracze	mogą	grać	„ready	golf”	w	bezpieczny	i	odpowiedzialny	sposób	



(reguła	6.4b	wyjątek).			
Tabela	czasów–	Komitet	Turnieju	ustali	czas,	w	jakim	grupa	powinna	zagrać	dołek,	
rundę	lub	jej	część.	Każda	z	grup,	musi	zachowywać	swoją	pozycję	na	polu	w	stosunku	
do	grupy	poprzedzającej.	Pierwsza	grupa	będzie	uważana	za	nie	zachowującą	swojej	
pozycji	w	każdym	momencie	rozgrywania	rundy,	gdy	przekroczy	czas	określony	w	
Tabeli	Czasów.	Każda	następna	grupa	będzie	uważana	za	niezachowującą	swojej	pozycji	
(„out	of	position”)	w	przypadku,	gdy	różnica	czasu	pomiędzy	nią,	a	grupą	poprzedzającą	
będzie	większa	niż	różnica	czasu	na	starcie.	Grupa,	która	przekroczy	dopuszczalny	czas	
będzie	ostrzeżona	przez	sędziego.	Jeżeli	po	następnych	dwóch	dołkach	grupa	jest	ciągle	
spóźniona	lub	„out	of	position”,	grupie	będzie	mierzony	czas	bez	ponownego	
ostrzeżenia.	Czas	na	uderzenie	nie	powinien	przekroczyć:–	40	sekund.		
	
Karą	za	opóźnianie	gry	w	rundach	stroke	play	jest:	

• Pierwsze	wykroczenie:	ostrzeżenie	przez	sędziego.	
• Drugie	wykroczenie:	jedno	uderzenie	karne.	
• Trzecie	wykroczenie:	kara	główna.	
• Czwarte	wykroczenie:	dyskwalifikacja.	

	
[§14.	Zawieszenie	gry	z	powodu	niebezpiecznych	warunków	reguła	5.7b]	

	
1. Jeśli	Komitet	Turnieju	stwierdzi,	że	z	jakiegokolwiek	powodu	pole	nie	nadaje	się	do	

gry	 lub	 że	 istnieją	 powody	 uniemożliwiające	 grę,	 może	 zarządzić	 czasowe	
zawieszenie	gry	lub	unieważnić	grę.		

2. Komitet	 Turnieju	 w	 potencjalnie	 niebezpiecznych	 warunkach	 może	 ogłosić	
przerwanie	gry	w	następujący	sposób:		

	
Jeden	długi,	ciągły	sygnał	syreny	–	natychmiastowe	przerwanie	gry	
	

Jeżeli	zawodnicy	znajdują	się	pomiędzy	dołkami,	nie	wolno	im	rozpocząć	gry	do	
czasu	 wznowienia	 jej	 przez	 Komitet	 Turnieju.	 Jeżeli	 zawodnicy	 są	 w	 trakcie	
rozgrywania	 dołka,	 muszą	 niezwłocznie	 przerwać	 grę.	 Jeżeli	 zawodnik	 nie	
przerwie	 gry	 natychmiast,	 zostanie	 zdyskwalifikowany,	 chyba,	 że	 okoliczności	
dadzą	podstawy	do	odstąpienia	od	takiej	kary.	
	

Trzy	następujące	po	sobie	sygnały	syreny	–	przerwanie	gry,	
	

Jeżeli	 zawodnicy	 znajdują	 się	między	 dołkami,	 nie	 wolno	 im	 rozpocząć	 gry	 do	
czasu	 wznowienia	 jej	 przez	 Komitet	 Turnieju.	 Jeżeli	 zawodnicy	 są	 w	 trakcie	
rozgrywania	 dołka,	 mogą	 przerwać	 ją	 natychmiast	 lub	 kontynuować,	 pod	
warunkiem,	że	robią	to	bez	opóźnienia.	Jeżeli	zdecydują	się	na	kontynuowanie	gry	
danego	 dołka,	 mogą	 ją	 przerwać	w	 dowolnym	momencie	 przed	 zakończeniem	
dołka.	 W	 każdym	 przypadku	 gra	 musi	 być	 przerwana	 po	 zakończeniu	 danego	
dołka.	

	

3. Wznowienie	 gry	 -	 Dwa	 krótkie	 sygnały	 syreny.	 Zawodnicy	 są	 zobowiązani	 do	
wznowienia	gry,	gdy	Komitet	Turnieju	ogłosi	jej	wznowienie.		

		
	



	 Kara	za	naruszenie	reguły	5.7b	–	dyskwalifikacja		
	
[§15.	Urządzenia	do	pomiaru	odległości]	
	
1. Dozwolone	 jest	 używanie	 elektronicznych	 i	 optycznych	 urządzeń	 do	 pomiaru	

odległości	pod	warunkiem,	że	nie	można	nimi	mierzyć	 innych	wartości,	 takich	 jak:	
różnice	 wysokości,	 temperatura,	 prędkość	 i	 kierunek	 wiatru.	 Jeżeli	 podczas	
regulaminowej	 rundy	 gracz	 użyje	 urządzenia,	 które	 posiada	 możliwość	 pomiaru	
innych	parametrów	mogących	mieć	wpływ	na	 jego	grę	narusza	Regułę	14-3,	 za	co	
karą	 jest	 dyskwalifikacja,	 bez	względu	 na	 to	 czy	 ta	 dodatkowa	 funkcja	 urządzenia	
została	użyta,	czy	też	nie.	

	
[§16.	Zdawanie	i	odbiór	kart	wyników]	

1. Marker	 zobowiązany	 jest	 zapisywać	 na	 każdym	 dołku	 jedynie	 wyniki	 brutto.	
Zdawanie	i	odbiór	kart	wyników	odbywać	się	będzie	w	Centrum	Turniejowym	przez	
osobę	 wskazaną	 przez	 Komitet	 Organizacyjny	 Turnieju	 w	 czasie	 do	 10	 minut	 po	
zakończeniu	 rundy.	 Zawodnicy	 z	 danej	 grupy	 startowej	 mają	 obowiązek	
zdawania	 		swoich	 kart	 jednocześnie.	 Odpowiedzialność	 za	 podanie	 poprawnych	
wyników	ponosi	gracz.	

[§17.	Środki	dopingujące]	
	
Środki	dopingujące	są	niedozwolone.	
	
[§18.	Zmiany	w	Regulaminie	Turnieju]	
	
Komitet	 Turnieju	 oraz	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 Regulaminu	
Turnieju	przed	rozpoczęciem	Turnieju.	Informacja	o	takiej	zmianie	zostanie	przekazana	
do	publicznej	wiadomości	w	najkrótszym	możliwym	terminie.	Zmiany	podjęte	tuż	przed	
rozpoczęciem	Turnieju	będą	publikowane	w	biurze	zawodów.	
	
Regulamin	został	przygotowany	zgodnie	z	prawem	polskim	i	w	ten	sposób	powinien	być	
interpretowany.	
	
[§19.	Utrwalanie	wizerunku	i	przetwarzanie	danych]	

	
1. Administratorem	 danych	 osób	 zgłaszających	 swój	 udział	 do	 turnieju	 golfowego	 5	

Stars	 International	 Cup	 („Turniej”)	 lub	 danych	 ich	 opiekunów	 prawnych	 jest	
Organizator	tj.	P.F.D	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	ul.	Gwiaździstej	5,	01-651	
Warszawa	(KRS:	0000218554).	

2. Udostępnione	 Organizatorowi	 dane	 osobowe	 zawodników	 oraz	 ich	 opiekunów	
prawnych	 będą	 przetwarzane	 w	 związku	 z	 organizacją	 i	 prowadzeniem	 turnieju	
golfowego	5	Stars	International	Cup,	w	tym	w	celu	wyłonienia	zwycięzcy,	ogłoszenia	
listy	 zawodników	 kwalifikowanych	 w	 sposób	 wskazany	 w	 Regulaminie	 turnieju	
golfowego,	 livescoringu	 jak	 również	 celu	 rozpatrywania	 ewentualnych	 skarg	 i	
wątpliwości	zawodników	czy	też	na	potrzeby	ochrony	praw	i	roszczeń	administratora	
danych.	



3. Zakres	 zbieranych	 danych	 będzie	 obejmował	 imię,	 nazwisko,	 adres	 e-mail,	 numer	
telefonu,	 adres	 zamieszkania,	 aktualny	HCP	 zawodnika	 oraz	ww.	 dane	 opiekunów	
prawnych	zawodników.	

4. Wyrażenie	 zgody	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 jednak	
niezbędne	 dla	 celów	 organizacji	 Turnieju.	 Każda	 osoba,	 której	 dane	 zostały	
udostępnione	 ma	 prawo	 żądania	 dostępu	 do	 swoich	 danych	 osobowych,	 ich	
sprostowania,	 usunięcia,	 ograniczenia	 przetwarzania	 oraz	 ich	 przenoszenia,	
wniesienia	 sprzeciwu	wobec	 przetwarzania	 jego	 danych	 osobowych	 na	 podstawie	
prawnie	 uzasadnionego	 interesu,	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	 nadzorczego	 oraz	
cofnięcia	zgody	na	przetwarzanie	danych	w	dowolnym	czasie.	

5. Dane	 osobowe	będą	 przechowywane	przez	Organizatora	 do	 czasu	 cofnięcia	 zgody	
przez	 osobę	 uprawnioną	 lub	 przedawnienia	 roszczeń	 wynikłych	 z	 organizacji	
Turnieju.	

6. Każdy	zawodnik	oraz	opiekun	prawny	zawodnika	biorący	udział	w	Turnieju	wyraża	
zgodę̨	na	bezpłatne	użycie	jego	wizerunku	w	materiałach	filmowych,	zdjęciowych	i	
audiowizualnych	 przygotowanych	 przez	 Organizatora	 Turnieju	 lub	 przez	 podmiot	
współpracujący	z	Organizatorem.	Zgoda	na	bezpłatne	użycie	wizerunku	uczestnika	
Turnieju	obejmuje:	(a)	wielokrotne	korzystanie	z	wizerunku	uczestnika	Turnieju	w	
celach	 promocyjnych,	 marketingowych,	 reklamowych	 oraz	 wydawniczych	
Organizatora	 w	 tym	 w	 ramach	 publikacji	 dokonywanych	 przez	 Organizatora	 w	
prowadzonych	przez	niego	social	mediach;	(b)	wykorzystanie	wizerunku	zawodnika	
lub	 jego	 opiekuna	 prawnego	 w	 przygotowywanych	 przez	 Organizatora	 Turnieju	
publikacjach,	 ilustracjach,	 prasie,	 książkach,	 ulotkach,	 reklamach	 oraz	 ma	 prawo	
nieodpłatnie	wykorzystywać́	wizerunek	uczestnika	Turnieju	w	Internecie.		

7. Uczestnik	 Turnieju	 i	 jego	 opiekun	 prawny	 oświadcza,	 że	 zapoznał	 się	 z	
postanowieniami	 niniejszego	 Regulaminu	 i	 zobowiązuje	 się	 go	 przestrzegać.	
Jakiegokolwiek	naruszenie	postanowień	Regulaminu	skutkować	może	wykluczeniem	
z	możliwości	startu	lub	udziału	w	Turnieju.	

	
§20.	COVID-19	

1. Wszystkie	procedury	sanitarne	 i	zasady	uprawiania	golfa	podczas	epidemii	wirusa	
COVID-19	 ogłaszane	 przez	 Polski	 Związek	 Golfa	 obowiązują	 podczas	 turniejów	 z	
cyklu	5	Stars	Junior	Cup.	

	
 


