
REGULAMIN TURNIEJU 

  

PGA Polska Mistrzostwa Polski Longest Drive  13 września 2019 (piątek)  

1. Komitet Turniejowy  

a. Dyrektor Turnieju: Angelika Eratowska  

b. Sędzia główny: Piotr Urbański  

c.  Przewodniczący Komisji Turniejowej PGA Polska: Maksymilian Sałuda 

2. Uprawnieni do gry w turnieju  

a. Gracze zawodowi  

b. Amatorzy   

3. Format turnieju   

a. Gracze biorą udział w zawodach na podstawie rejestracji. Rejestracja upoważnia do jednej 

próby – jedna próba to uderzenie 5 piłek w ciągu 3 minut.   

b. Zawodnicy mogą grać wyłącznie piłkami otrzymanymi od organizatora – PGA Polska  

c. Każdy z uczestników może startować wyłącznie raz.  

d. O kolejności startu decyduje numer rejestracyjny.  

e. Rundy eliminacyjne będą rozgrywane na terenie driving range’u pola golfowego Lisia 

Polana. Pole gry będzie szerokie na 40 metrów  i będzie się zaczynać w odległości 200m dla 

kategorii Open oraz 100m dla pozostałych kategorii.  

f. Finał rozegrany będzie na driving range’u pola golfowego Lisia Polana. Pole gry będzie 

szerokie na 40 metrów  i będzie się zaczynać w odległości 200m dla kategorii Open oraz 

100m dla pozostałych kategorii.  

4. Kategorie  

a. Amatorzy  

b. Zawodowcy  

c. Kobiety – od +18 do +50   

d. Juniorzy   (do 18 roku życia) 

e. Juniorki (do 18 roku życia) 

f. Seniorzy +50 

g. Seniorki +50 

5. Runda kwalifikacyjna:  PIĄTEK, 13 września 2019, 08:00 – 11:30 Driving Range klub 

golfowy Lisia Polana  

6. Kwalifikacje do finału  

a. Kategoria Amatorów: 6 najlepszych rezultatów amatorów  

b. Kategoria PRO: 6 najlepszych rezultatów wśród zawodowców  

c. Kategoria kobiet: 6 najlepszych rezultatów wśród amatorów  



d. Kategoria juniorów: 6 najlepszych rezultatów wśród juniorów  

e. Kategoria juniorek: 6 najlepszych rezultatów wśród juniorek  

f. Kategoria seniorów: 6 najlepszych rezultatów wśród seniorów 

g. Kategoria seniorek: 6 najlepszych rezultatów wśród seniorek 

  

7. Opłaty turniejowe  .  

Próba - 5 piłek: 50 zł - dorośli; 20 zł - juniorzy.  

8. Nagrody  

a. Kategoria Open:  

- 3 najlepsze wyniki wśród amatorów  

- 3 najlepsze wyniki wśród profesjonalistów  

b. 3 najlepsze wyniki wśród każdej z kategorii dodatkowych.  

9. Zapisy   

Zapisy wyłącznie mailowo na adres biuro@pgapolska.com do 11 września 2019r. Po 

rejestracji i opłaceniu udziału w konkursie zawodnik udaje się z kartą zgłoszeniową na 

wyznaczone miejsce na polu golfowym. W obecności organizatora zawodnik uderza piłki, a 

jego wynik jest notowany. 

 

Dane osobowe  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Stowarzyszenie 

Instruktorów Golfa PGA Polska z siedzibą w Warszawie 00-067, Al. Jerozolimskie 65/79, 
email biuro@pgapolska.com, telefon kontaktowy: 506875558 

2. Dane osobowe Zawodników takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, 
podane w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju będą przetwarzane przez 
Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju, w tym w 
szczególności w celu realizacji procesu zgłoszenia i potwierdzenia udziału Zawodnika w 
Turnieju, ogłoszenia wyników, rozdania nagród, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji/roszczeń zgłoszonych w związku z udziałem w Turnieju.  

3. Jeśli Zawodnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.1, 
będą również przetwarzane przez Organizatora w celu przesyłania Zawodnikom 
informacji handlowych oraz informacji handlowych partnerów Organizatora. 

4. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie 
wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych 
przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Zgoda 
na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie 

mailto:biuro@pgapolska.com


z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, 
reklamowych oraz wydawniczych. 

5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz 
niniejszym Regulaminem.  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

7. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju stanowi art. 6 ust. 1 
lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju 
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, 
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

8. Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Uczestnicy Turnieju mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy 
Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad 
zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

11. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Turnieju obejmuje w szczególności:  
a. przypomnienie o wniesieniu opłaty za udział w turnieju drogą telefoniczną lub 

mailową 
b. publikację na stronie internetowej Otwartych Mistrzostw Polski Lonest Drive 

imienia i nazwiska uczestnika na liście startowej Turnieju wraz z godzinami 
startów. 

c. publikację na stronie internetowej Otwartych Mistrzostw Polski Lonest Drive 
imienia i nazwiska uczestnika na liście wyników. 

 


