Splošni pogoji na igrišču za golf Livada Moravske Toplice
Podajamo splošne pogoje za igranje na igrišču za golf Livada Moravske Toplice






















Vsak potencialni igralec se mora javiti na enem od registracijskih mest za vstop na igrišče
Igranje golfa je dovoljeno po nakupu GF na eni od recepcij za prodajo GF
Igranje golfa je dovoljeno ob nakupu ene od veljavnih letnih kart na Livadi
Igranje golfa je dovoljeno z identifikacijo ene od veljavnih letnih kart na Livada
Za igranje priporočamo rezervacijo na enem od prijavnih mest ali spletu
Vsak igralec mora imeti na vidnem mestu obešeno dokazilo o nakupu karte
Igralci morajo upoštevati pisne oznake na igrišču in ustne oznake kontrolorja igrišča
Igranje je potrebno pričeti na Tee 1, izjemoma po dovoljenju igrišča na Tee 11
Igranje z vadbenimi žogicami ni dovoljeno
Uporaba golf avtov je dovoljena na lastno odgovornost
Vožnjo z golf avti urejajo oznake na igrišču
Prehodi po ožinah med zelenicami in peščenimi ovirami niso dovoljeni
Igralci morajo upoštevati pisna in ustna navodila za odhod z igrišča v primeru višje sile
V primeru odhoda z igrišča zaradi višje sile in nemožnosti nadaljevanja igre v istem dnevu se
izda dobroimetje v obliki zapisa.
Igralec se v primeru prejšnjega stavka mora oglasiti na eni od golf recepcij igrišča
Igralec lahko dobi nadomestilo igranja v obliki novega Gf če odigra manj od 5 polj od
zakupljenih 9 in če odigra manj od 12 polj od zakupljenih 18. V obeh primerih dobi
dobroimetje GF za 9 polj.
Za ostala nadomestila, ki so bila plačana ob turnirju se ravnamo v skladu z dogovorom
tekmovalne komisije turnirja ali z organizatorjem.
Za igranje po signalu o zapustitvi igrišča zaradi višje sile lastnik igrišča ne odgovarja
Igralci morajo upoštevati etiko in etiketo golf igre
Igranje dovoljeno v za golf primernih oblačilih (jeans in majice brez rokavov in brez ovratnika,
ter hlače krajše od kolena za moške niso dovoljene)
V primeru neupoštevanja gornjih pravil je lahko igralec pozvan, da po intervenciji
pooblaščene osebe s strani igrišča igrišča zapusti igrišče

