Sárkány Center Indoor Golf Club házi szabályai
1.

A Sárkány Center Indoor Golf Club zártkörű club, - továbbiakban Club - mely a hét minden napján reggel 07 órától 24 óráig recepció
szolgálat nélkül – 22 óráig történő érkezéssel - fogadja a vendégeket.

2.

A Clubba tagként belépni csak clubtag ajánlásával és a vezetőség jóváhagyásával lehetséges.

3.

A clubtag csak ismerőst ajánlhat, felelősséggel tartozik az általa ajánlott személyek által okozott, máshonnan meg nem térülő károkért.
Az ajánlás érvényes az újtag belépési nyilatkozatának aláírásával, vagy a Club honlapján történő meghívó küldésével.

4.

A Club tagok a Club honlapján foglalhatnak időpontot nyilvántartott pontjaik erejéig. A foglalást érvényesen lemondani a játék
megkezdése előtt legalább 24 órával lehet. A foglalás alapján a tagok nyilvántartott pontjai levonásra kerülnek 6. pont szerint attól
függetlenül, hogy a clubtag lejátssza a foglalt időt vagy nem. A lefoglalt pálya a foglalási időre fenn van tartva a foglalónak, attól
függetlenül, hogy időben megérkezik és igénybe veszi, vagy nem. Ajánljuk minden clubtagunknak, hogy mindig időben foglalják le az
időpontokat, csak így tudjuk garantálni a szabad helyet.
Ha a játék megkezdése előtt 24 órán belül a clubtag a Club honlapján jelzi lemondási szándékát, és a lemondási szándékkal jelzett
időpontok közül valamelyiket vagy mindegyiket más clubtag később igénybe veszi, az általa ezekre az időpontokra fizetett pontok (és
csak ennyi pont) jóváírásra kerülnek a lemondó tag számára.
A foglalás nélkül érkező clubtagok csak a nem lefoglalt vagy lemondási szándékkal jelzett pályákat használhatják.

5.

A Club helyiségébe történő belépéskor minden clubtag köteles regisztrálnia magát a bejárati kapu előtt elhelyezett olvasón, saját belépő
kulcsa felmutatásával. A Clubtag által kinyitott bejárati ajtón keresztül csak ő maga és az általa hozott, club tagsággal nem rendelkező
vendégek léphetnek át. Amennyiben a tag regisztrálás nélkül belépő személyeket észlel, a belépést köteles megakadályozni Amennyiben
az nem sikerült, a Sárkány Center őreinek - a 29. épület földszintjén – azonnal jeleznie kell hogy megtegyék a szükséges lépéseket a
regisztrálás nélkül belépők eltávolítására. A clubtag fenti kötelessége elmulasztásával okozott károkat köteles megtéríteni (pl. az így
belépő illetéktelen károkozását). A vendégek és a Clubtagjaink saját felelősségükre tartózkodnak a Club helyiségében.

6.

Minden tagnak és vendégnek a játék előtt kötelezően be kell jelentkeznie az e célra létesített számítógépen belépőkártyával, amely
lefoglalás nélküli kezdés esetén kiválasztott pálya és idő függvényében levonja a clubtag nyilvántartott pontjai számát. Elütők és
puttinggreen esetén 10 pont/30 perc; protee szimulátor esetén 25 pont/30perc; fullswing szimulátor esetén 35 pont/30perc a játék díja.

7.

A golf etikettnek megfelelő szabályok értelmében férfiak és nők számára egyaránt ízléses sportruházat, leginkább galléros póló javasolt.

8.

A játéktérre (nem kövezett terület) lépni csak arra alkalmas műanyag talpú cipőben szabad. Váltó cipő használata kötelező (utcai cipővel
belépni tilos, azt az öltözőben kell hagyni).

9.

Gyakorlás közben tilos az elütő előtti műfűves területre menni, labdát szedni. Labdát szedni csak akkor lehet, ha elfogyott a labda a
tartóban és az elütőkön tartózkodó golfozók jelzik, hogy leállnak a gyakorlással a labda szedés ideje alatt.

10. Gyakorlás közben ne használják mobil telefonjukat, ne zavarják mások játékát (pl. hangoskodással).
11. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a Club helyiségeiben.
12. Kérjük a szemetet a kihelyezett gyűjtőkbe dobni!
13. A tagok és vendégek felelősek az általuk használt eszközök épségéért, illetve a Club tulajdonában levő eszközök megrongálásáért (akár
labda által tükrön, ablaküvegeken okozott károkért).
14. A Club helyiségeit nem őrizzük, az ott hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
15. A Club területére kisállatot behozni tilos.
16. Alkoholt ne vigyenek a Club területére.
17. Távozáskor amennyiben a Club helyiségeiben más személy már nem tartózkodik, kérjük, szíveskedjenek lekapcsolni a világítást (a
szimulátorokat ne).
18. Észrevételeket kérjük, szíveskedjenek az észrevételi füzetben írásban megtenni, sürgős esetben a Sárkány Center őreinek jelezni a 29.
épület földszintjén személyesen vagy +3630-4886399 mobil számon.
19. Clubtagságot a Club honlapján lehet lemondani. A házi szabály súlyos illetve többszörös szegése esetén azonnal felfüggeszthető vagy
megszüntethető a clubtagság. A clubtagság bármely ok általi megszűnése esetén nyilvántartott pontok visszafizetés nélkül lenullázódnak.

20. A Club vezetősége a házi szabályokat bármikor jogosul javítani. A módosításról a tagokat elektronikus úton is értesítjük.
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