FESTIVAL GOLFA ARBORETUM 2017 – PORSCHE
CENTER LJUBLJANA
Datum in čas tekmovanja:

Petek, 25. avgust 2017, postopni start ob 7.00 uri in 13.00 uri

Prireditelj:

Golf Arboretum d.o.o.

Golf igrišče:

Golf igrišče Arboretum

Pravica do udeležbe:

Člani priznanega golf kluba z urejenim statusom aktivnega igralca golfa za
leto 2017. Kategorizirani igralci, mladoletni igralci in člani selekcij lahko
igrajo izven konkurence, kar zajema vse nagrade (tudi »Hole in one«).
Število udeležencev je omejeno na 200.

Način igre:

Stableford, 18 lukenj, turnir šteje za spremembo HCP.

Prijava na turnir:

Prijave sprejema recepcija golf Arboretum (051-395-777
info@golfarboretum.si), do četrtka 24. avgusta 2017 do 14.00 ure.

Prijavnina:

75 EUR (startnina 25 EUR vključuje obdelavo podatkov, malico,
pogostitev po koncu turnirja + 50 EUR igralnina)
Velja letna karta, Slovenska letna karta (15 EUR) in GCU karta.

ali

Zvečer zabava z glasbeno skupino Halgato.
Startni čas:

Startni časi bodo objavljeni dan pred turnirjem po 17.00 uri na
www.golfportal.si in recepciji igrišča.

Udarjališča:

Moški – rumene oznake, ženske in mladinci 2005 in mlajši – rdeče oznake

Nagrade:

1. mesto BRUTO moški in ženske
1., 2. mesto NETO skupine A ( - 14,9), B (15 - 29,9) in C (30 - 54)
Najdaljši udarec, ločeno moški in ženske
Najbližje zastavici, ločeno moški in ženske
Udeleženci, ki bodo odigrali vse štiri turnirje na Festivalu golfa 2017,
bodo v bobnu za žrebanje za privlačne nagrade:
 brezplačno igranje (letna karta) za sezono 2018,
 paket golf počitnic za eno osebo v Španiji.

Hole in one:

Prvi igralec, ki doseže »Hole in one« na 11. igralnem polju igrišča golf
Arboretum, prejme v trajno last vozilo Porsche Macan. Obveznost
plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme prejemnika nagrade.

Pravila:

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili golfa in s pravili Amaterskega
Statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited & USGA, lokalnimi pravili
ki so v skladu s Pravili golfa in so odobrena s strani tekmovalne
komisije, ter so v skladu s pravili EGA Handicap System-a 2016 – 2019.
V primeru enakega rezultata se upošteva boljši rezultat na
zadnjih 9, 6, 3, 2, oziroma zadnji luknji (10 - 18). Če enakost med
rezultati še vedno obstaja, potem o zmagovalcu odloča žreb.

Tekmovalna komisija:

Boris Zupančič, Miran Žebaljec, Žiga Purič, Darko Horvat

Sodnik:

Žiga Purič

Pravica sprememb:

Organizator si v utemeljenih primerih pridržuje pravico do sprememb
pogojev razpisa tekmovanja.

Pritožbe:

15 minut po razglasitvi rezultatov.

Zaključek turnirja:

S pogostitvijo in razglasitvijo rezultatov po končanem turnirju v
restavraciji klubske hiše, zabava z glasbeno skupino Halgato.

Cene paketov:

GF + prijavnina
1 dan
2 dni
3 dni
4 dni
GF SLK + prijavnina
1 dan
2 dni
3 dni
4 dni
GF letne karte in UGC + prijavnina
1 dan
2 dni
3 dni
4 dni

Cena
75,00 €
135,00 €
195,00 €
255,00 €
Cena
40,00 €
75,00 €
110,00 €
145,00 €
Cena
25,00 €
45,00 €
65,00 €
85,00 €

Nagrada za »Hole in one« - Porsche Macan!
+

*Slika je simbolična.

PREVZEM NAGRADE »HOLE IN ONE«
Nagrajenec, ki bo zadel nagrado »Hole in One«, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec.
V ta namen je nagrajenec dolžan izpolniti in podpisati pisno izjavo s svojimi osebnimi podatki (ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja,
davčno številko, rojstne podatke in davčni urad)
ter jo dostaviti sponzorju nagrade v roku sedem dni od zadetka nagrade, družbi Porsche Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Če nagrajenec v
sedmih dneh po zadetku »Hole in One« ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Nagrajenec z izjavo soglaša, da bo za prejeto nagrado, plačal akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku nagrade šteje v davčno osnovo. Pred
prevzemom nagrade mora nagrajenec sponzorju, družbi Porsche Inter Auto d.o.o., predložiti dokazilo o plačani akontaciji dohod nini od nagrade. Morebitna
doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati za katero koli
drugo nagrado. Prav tako nagrade pod nobenimi pogoji ni možno prenesti na tretjo osebo.
Nagrada »Hole in One« je osebno vozilo Porsche Macan v vrednosti 64.041 EUR z DDV, s serijsko opremo označeno v prilogi. Vozilo se naroči v tovarno. V
kolikor stranka želi model višje vrednosti z dodatno opremo, mora razliko doplačati pred podpisom pogodbe.
S sodelovanjem na »Festivalu Golfa Arboretum 2017«, nagrajenec samodejno dovoljuje, da se njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani
organizatorja in sponzorja, za kar od organizatorja in sponzorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.
S sodelovanjem na »Festivalu Golfa Arboretum 2017«, nagrajenec samodejno dovoljuje in podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem in
sponzorjem v smislu objave njegovega imena in priimka ter fotografiranja za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih
medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) za kar od organizatorja in sponzo rja ne bo zahteval plačila ali
odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici do pregledovanja, odobravanja in nasprotovanja kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu
materiala.

