PELIOIKEUSOHJESÄÄNNÖT VIERUMÄKI GOLF CLUB OY – Cooke
Tee-aikojen varaaminen
Lähtöaikoja voi varata 28 vuorokautta etukäteen. Pelaajilla saa olla samanaikaisesti
varattuna enintään seitsemän (7) 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
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 pelilippuun. Peliliput ovat kaudesta 2021
alkaen sähköisiä. Pelioikeusilmoituksen yhteydessä osakkeenomistaja voi tilata paperiset
peliliput 20 euron toimistomaksulla.
Peliliput valitseva osakkeenomistaja voi nimetä pelioikeutta kohti yhden pääkäyttäjän 20
euron toimistomaksulla. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä. Muita pelilipuilla pelaavia
koskevat vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten ja hinnoittelun osalta.
Osakkeenomistajalla on oikeus antaa pelilippuja käytettäväksi haluamilleen henkilöille.
Vastuu pelilippujen käyttämisestä ja käytön valvonnasta on osakkeenomistajalla.

3. Monikäyttöpelioikeus – Vain M-sarjan osakkeet
Monikäyttöpelioikeutta voi käyttää osakkeenomistajan nimeämät henkilöt. Yhtä
monikäyttöpelioikeutta kohden voi pelata yhden pelikierroksen päivässä.
Osakkeenomistajan on valittava monikäyttöpelioikeudelle pelaajan tunnistustapa:
nimilista, henkilökortti, salasana tms.
Monikäyttöpelioikeuden valitseva osakkeenomistaja voi nimetä pelioikeutta kohti yhden
pääkäyttäjän 20 euron toimistomaksulla. Pääkäyttäjäksi ei voi nimetä yritystä. Muita
monikäytöllä pelaavia koskevat vieraspelaamisen ehdot peliaikojen varausten ja hinnoittelun
osalta.

Monikäyttöpelioikeudella on kaksi palvelumallia:
•

Peruspalvelu – ei palvelumaksua:
• Osakkeenomistaja velvollinen valvomaan pelioikeuden käyttöä ja varauksia

•

Lisäpalvelu 20e/kierros:
• Caddiemaster valvoo ja raportoi pelioikeuden käyttöä
• Mahdollisuus kassapalveluihin

Nimetyn pelioikeuden haltija ja monikäytön/pelilippujen pääkäyttäjä
•
•

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

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 – Classic 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

