
Regulamin Klubu  

Studio Gwiaździsta 5  

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

§1 

Klub nosi nazwę Studio Gwiaździsta 5  i w dalszej części regulaminu zwany jest "Klubem". 

§2 

Klub może prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. 

§3 

Klub podlega pod spółkę P.F.D sp.z o.o. zarejestrowaną w Warszawie przy ulicy 

Gwiaździstej 5. 

§4 

Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby, które wyrażają wolę uprawiania i 

propagowania gry w golfa i spełniają wymogi określone w niniejszym regulaminie. 

 

Rozdział II 

Cele klubu 

§1 

Celem Klubu jest: 

1. Promowanie  gry w golfa jako dyscypliny sportowej oraz sposobu na rekreację 

2. Rozwój i propagowanie golfa pośród dzieci i juniorów 

3. Organizowanie zawodów golfowych. 

 

Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§1 

1. Członkostwo w klubie Studio Gwiaździsta 5 uprawnia do: 

- otrzymania i prowadzenia kart HCP Polskiego Związku Golfa tylko w przypadku golfistów, 

którzy posiadają kartę HCP, 

- otrzymania zniżek dla Klubowiczów w przypadku organizacji niektórych wydarzeń, 



- otrzymania pakietu startowego , 

- reprezentowania Klubu. 

§2 

1. Członkostwo w klubie wydawane jest na rok – obowiązuje do końca roku 

kalendarzowego, w którym zostało ono przyznane. 

§3 

Członkostwo w klubie obliguje do przestrzegania statutu Polskiego Związku Golfa i 

obowiązujących regulaminów w tym także statutu amatora (w przypadku golfistów 

amatorów) 

 

§4 

 Do wstąpienia w Poczet członków Studio Gwiaździsta 5 wymagane jest: 

a) Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego 

b) Uiszczenie opłaty za wybrany rodzaj członkostwa 

 

§5 

 

O przyjęciu do klubu Zarząd Klubu Studio Gwiaździsta 5 poinformuje drogą mailową.  

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

§1 

1. Władzami Klubu są: 

Zarząd 

Komisja Dyscyplinarna 

Klubowa Komisja HCP 

 

2. Członkami Komisji Dyscyplinarnej, Klubowej Komisji HCP i Kapitanami 

Sportowymi mogą być tylko licencjonowani członkowie Polskiego Związku Golfa 

 

Rozdział VI 

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu 

§1 

1. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

 

Rozdział VII 

Przetwarzanie danych osobowych 



 

§1 

Członkowie Klubu zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez P.F.D sp z 

o.o. celem wysyłania informacji, korespondencji, kart członkowskich.  W związku  z tym 

członkowie klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów 

zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji 

elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w 

terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym 

dniem ich odbioru. 

 

 

 

 


