PELIOIKEUSOHJESÄÄNNÖT VIERUMÄKI GOLF OY – Classic ja Coach
Tee-aikojen varaaminen
Lähtöaikoja voi varata koko kaudelle etukäteen. Nimetyn pelioikeuden haltijalla tai
pelilippujen/monikäytön pääkäyttäjällä saa olla samaan aikaan varattuna enintään
kymmenen (10) lähtöaikaa. Muilla pelaajilla saa olla varattuna samanaikaisesti viisi (5)
lähtöaikaa.
Varauksia saa tehdä vain yhdellä ja henkilökohtaisella tunnuksella.
Pelioikeuksien käyttövaihtoehdot kaudella 2022
Pyydämme teitä ilmoittamaan valitsemanne käyttövaihtoehdot sähköisesti osoitteessa
www.vierumakigolf.fi
1. Nimetty pelioikeus Vierumäki Golf Oy – Classic- ja Coach -kenttä
Pelioikeus voidaan nimetä yhdelle henkilölle koko pelikaudeksi. Nimetyllä pelioikeudella
tämä henkilö saa kauden aikana pelata kentällä rajoittamattoman määrän pelikierroksia.
2. Peliliput

Pelioikeuden voi vaihtaa 20:een kausikohtaiseen lippuun. Peliliput ovat kaudesta 2021 alkaen
sähköisiä. Pelioikeusilmoituksen yhteydessä osakkeenomistaja voi tilata paperiset peliliput
20 euron toimistomaksulla.
Osakeenomistajalla on oikeus antaa pelilippuja käytettäväksi haluamilleen henkilöille.
Vastuu pelilippujen käyttämisestä ja käytön valvonnasta on osakkeenomistajalla.
Mikäli pelioikeus käytetään pelilippuina, voi osakkeenomistaja nimetä pelioikeuksia vastaava
määrän ns. pääkäyttäjiä. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä.
Muita pelilipuilla pelaavia koskevat vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten ja
hinnoittelun osalta.

3. Monikäyttöpelioikeus
Monikäyttöpelioikeutta voi käyttää osakkeenomistajan nimeämät henkilöt. Yhtä
monikäyttöpelioikeutta kohden voi pelata yhden pelikierroksen päivässä. Caddiemaster
ylläpitää päivittäistä listaa monikäyttöpelioikeudella pelatuista kierroksista.
•
•

Vierumäki Golf Oy:n (Classic) pelioikeuden voi valita monikäytöksi G-, P- ja Yosakesarjoista.
Hallitus on vahvistanut pelikaudelle 2022 monikäyttömaksuksi
o 12,50 €/kierros nimetyiltä pääkäyttäjiltä
o 15 €/kierros muilta käyttäjiltä

Mikäli pelioikeus käytetään monikäyttönä, on osakkeenomistajalla mahdollisuus nimetä
pelioikeuksia vastaava määrä ns. pääkäyttäjiä. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä.
Muita monikäytöllä pelaavia koskevat vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten ja
hinnoittelun osalta.
Nimetyn pelioikeuden haltija ja monikäytön/pelilippujen pääkäyttäjä
•
•
•

Oikeus yhteen vieraaseen omassa peliryhmässä erikoishintaan 39e
Voi varata PrimeTime –aikoja
Alennuksia ei voi yhdistää toisiinsa, ja alennetusta hinnasta ei anneta uutta
alennusta.

Muut pelilippujen ja monikäyttöjen käyttäjät:
•
•

Ei oikeutta tuoda vierasta alennettuun hintaan
Saa varata PrimeTime-aikoja kolme (3) päivää ennen kyseistä päivää

PrimeTime
PrimeTime -ajat ovat nimettyjen pelioikeuksien haltijoille sekä monikäyttöpelioikeuksien ja
pelilippujen pääkäyttäjille tarkoitettuja aikoja, joita voi varata etukäteen. Ajat vapautuvat
muiden varattaviksi kolme (3) päivää ennen kyseistä päivää.
PrimeTime -ajat ovat Classic -kentällä viikonloppuisin ja heinäkuussa päivittäin klo 9.–10.50.
Golf Paviljonki avaa ovensa kesäkaudella klo 7.00, joten ilmoittautuminen aamuajoilla
pelatessa tehdään edellisenä päivänä tai kierroksen jälkeen caddiemasterille. Huomioithan,
että aamuajoilla 6.00-6.50 pelattaessa on kentänhoidolla etuoikeus.
Pelaamaan ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse caddiemaster@vierumakigolf.fi

Pelioikeuden vuokraaminen eteenpäin
Jos osakas vuokraa tai antaa pelioikeutensa kolmannen osapuolen käyttöön, hän luopuu
samalla kaikista pelaamiseen liittyvistä oikeuksista, ei kuitenkaan osakaseduistaan.
Edut muilla kentillä: Vierumäki – Cooke ja Lahden Golf – Mestari
Osakkeenomistaja nimetyllä pelioikeudella ja monikäytön/pelilippujen pääkäyttäjä voivat
vierailla kauden aikana määritellyillä kentillä hintaan 39 euroa.
Huom. Ei koske nimettyä vuokrapelioikeutta.
Alennuksia ei voi yhdistää toisiinsa, ja alennetusta hinnasta ei anneta uutta alennusta.
No Show
Lähtöajat tulee perua viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöaikaa. Peruuttamattomasta
lähtöajasta veloitamme normaalin greenfee -maksun/pelaaja. Mikäli kyseessä on
yksityishenkilön tai yrityksen omistama osake, vastaa osakkeenomistaja tai nimetyn
pelioikeuden haltija perumatta jätetyistä ajoista.
Yhteystiedot
Caddiemaster-toimisto sijaitsee Golf Paviljongilla, osoitteessa Cookentie 1, 19120 Vierumäki
Caddiemaster
puh. 044 741 4400
caddiemaster@vierumakigolf.fi
Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@vierumakigolf.fi
Muut yhteystietomme löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.vierumakigolf.fi

