
 

 

REGULAMIN korzystania z obiektu  

Pola Golfowego ZAWARCIE w Gorzowie Wielkopolskim 

 
KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO ZAWARCIE MA 
OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NA TERENIE 
POLA GOLFOWEGO ORAZ PRZESTRZEGAĆ USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM 
REGULAMINIE  

 
1. Obiektem pola golfowego dysponuje – zarządza Inneko Sp. Z.o.o. w Gorzowie Wielkopolskim  

2. Przebywanie na terenie pola golfowego, korzystanie z urządzeń i wyposażenia do gry w golfa 
na terenie pola golfowego jest równoważne z akceptacją treści niniejszego regulaminu  
i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.  

3. Z pola golfowego mogą korzystać posiadacze jednorazowego lub rocznego green free,  

a z części putting green i driving można korzystać po wykupieniu koszyka piłek.  
4. Zasady odpłatności i korzystania z obiektu określają odrębne przepisy i postanowienia. 
5. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych godzinach przez 

zarządzających. 
6. W dniach wolnych od pracy oraz w przypadku imprez o charakterze zamkniętym, obiekt pola 

golfowego może być nieczynny. 

7. Na obiekcie jest możliwość wynajęcia sprzętu golfowego oraz innych urządzeń do uprawiania 
tej dyscypliny.  

8. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność. 
9. Za dzieci do lat 7 przebywające na obiekcie odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie 

prawni. 
10. Z obiektu nie mogą korzystać osoby: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod działaniem środków 

odurzających, 
• z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do: 

• przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów 
regulujących funkcjonowanie obiektu; 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

• utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, 
• podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub zarządzających 

obiektem. 

12. Na terenie obiektu zabrania się: 
• stosowania środków odurzających, 
• korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

• zaśmiecania obiektu, 
• zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, 
• przebywania na obiektach poza wyznaczonymi godzinami, 

• przeszkadzania innym grającym, trenującym i grupom zorganizowanym. 
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na obiekcie ponoszą odpowiedzialność 

finansową za wyrządzone szkody. 
14. Wszelkie skaleczenia, urazy uszkodzenia obiektu itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie 

prowadzącej zajęcia sportowe lub w recepcji pola. 
15. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

z terenu obiektu wraz z poniesieniem kosztów związanych z naruszeniem regulaminu.  
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu sprawa zostanie skierowana na drogę 
postępowania sądowego. 

16. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie.  

17. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje manager pola 
golfowego. 

18. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie  
internetowej pola golfowego Zawarcie oraz umieszczenie regulaminu na tablicy ogłoszeń 
obiektu. 


