Sierra Golf Club

A plikacja członkowska

Wniosek o przyjęcie do klubu

Korzyści płynące z członkostwa
Położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i cieszący się powszechnym poważaniem Sierra Golf Club oferuje swoim
wyjątkowym Członkom i ich gościom usługi najwyższej jakości w zakresie spędzania czasu wolnego. Sierra Golf Club spełnia wszelkie
standardy światowe. Sierra Golf Club oferuje pełnowymiarowe, 18-to dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej (par 72), wyposażone
w nowoczesny driving range (26 osłoniętych od deszczu stanowisk), putting, chipping i pitching green.

Nabywanie członkostwa

Dane personalne

Członkiem Sierra Golf Club można zostać poprzez rekomendację. Zapraszającym może być aktualny członek klubu lub Zarząd Sierra
Golf Club. Procedura przyjęcia do Klubu trwa od jednego do trzech miesięcy i jest poufna.

Imię i nazwisko

Członkostwo
Członkostwo w Sierra Golf Club rozpoczyna się w momencie jego akceptacji przez pozostałych Członków Sierra Golf Club. Członkowie
Klubu otrzymują liczne przywileje, w tym możliwość wykupienia pakietów Gold upoważniających do gry bez limitu oraz korzystania
z ofert specjalnych w trójmiejskich hotelach, centrach spa i fitness; pełna lista zostanie przedstawiona po uzyskaniu członkostwa
w Sierra Golf Club. Członkowie Sierra Golf Club mogą również korzystać z szeregu usług klubowych po preferencyjnych stawkach. Zniżki
obejmują ofertę gastronomiczną, akcesoriów i odzieży golfowej oraz uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych – zarówno w Klubie,
jak i poza nim. Członkostwo jest imienne, niezbywalne i nie dziedziczy się. Ustanie członkostwa następuje w przypadku śmierci
członka Klubu, pisemnej rezygnacji z członkostwa, rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę Klubu.

Przywileje rodzinne
Na mocy klubowych przepisów i regulaminu, współmałżonek członka Klubu może zostać przyjęty do Klubu na preferencyjnych
warunkach finansowych, jak i nabyć pakiet po preferencyjnej cenie. Procedura przyjęcia jest identyczna dla wszystkich aplikantów.
Dzieci do lat 12 mogą grać w golfa bezpłatnie, jednak musi im towarzyszyć rodzic będący członkiem Klubu. Oprócz przywilejów
dla najbliższej rodziny, każdy z członków może wskazać na początku roku trzy osoby ze swojej rodziny (poza współmałżonkiem
i dziećmi do lat 12), które będą miały prawo do odwiedzenia klubu (wspólnie z członkiem klubu lub jego współmałżonkiem) do dwóch
razy w roku i zagrać przy tej okazji bezpłatnie w golfa (warunkiem jest posiadanie zielonej karty).
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Pole golfowe Sierra Golf Club
Pole należące do Sierra Golf Club zostało zaprojektowane przez pochodzącego ze Szkocji Camerona Sinclaira. W trakcie prac
przygotowawczych utworzono model zastanej rzeźby terenu przy wykorzystaniu najnowocześniejszego systemu GPS. Naturalne
ukształtowanie wzbogacono licznymi pagórkami i dolinkami, oczyszczono i poszerzono strumyki oraz rozlewiska wodne. Teren pola
został zdrenowany, a na całej powierzchni użytkowej zastosowano zintegrowany, komputerowy system nawadniania.

Rekreacja w Sierra Golf Club
Klub dysponuje, oprócz pola golfowego, szeroką gamą programów rekreacji ruchowej. Członkom Sierra Golf Club oferowane są
specjalne pakiety ruchowe off-season, w tym marsze nordic walking na terenie Parku Krajobrazowego czy spotkania z dietetykami
i trenerami ruchowymi i fitness.

Dom Klubowy
W komfortowym, wyposażonym w angielskim stylu domu klubowym panuje unikalna atmosfera. Na powierzchni ponad 1000 m2
mieszczą się: ogólnodostępna kameralna kawiarenka, restauracja, dwa bary, biblioteka, stół do snookera oraz taras widokowy.
Na miejscu istnieje możliwość zakupu odzieży i akcesoriów golfowych. Dla członków Sierra Golf Club przeznaczona jest specjalna
sala klubowa. Gracze mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone szatnie z prysznicami, a także dwa pełnowymiarowe symulatory
golfa, umożliwiające trening przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych (dla członków Klubu bezpłatnie).
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Prosimy o wskazanie klubu macierzystego, odpowiedzialnego za HCP.

Doświadczenia kulinarne w Sierra Golf Club
W restauracji można spróbować kuchni śródziemnomorskiej oraz tradycyjnych potraw kuchni regionów. Bardzo widoczne jest połączenie
kuchni domowej z eleganckim bistro. Inspiracją dla naszej kuchni jest zdrowa żywność z jej bogactwem smaków. Do przyrządzania
potraw używane są wyłącznie naturalne składniki. W naszej karcie można znaleźć smaczne zupy, świeże sałaty – pyszna Ceasar salad
z krewetkami marynowanymi w pieprzu kajeńskim, doskonały makaron - penne con spinaci, oraz nasze słynne już sandwicze w całym
bogactwie wyboru. Menu uzupełniają świeżo wyciskane soki oraz starannie dobrana lista win. Miłośnicy single malt znajdą bogaty wybór
doskonałych trunków.

Opłata członkowska
Pełna opłata członkowska (płatna jednorazowo) wynosi obecnie 10 000 PLN. Opłata dla członków najbliższej rodziny obecnych
członków Klubu wynosi 7 000 PLN.

Składki
Roczna składka na rzecz Klubu wynosi obecnie 1 300 PLN. Roczna składka zawarta jest w pakiecie Gold, pozwalającym na grę bez limitu. Każdy
pakiet golfowy ważny jest do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Aktualnie klub dąży do tego, aby poziom rocznych opłat z tytułu
składek i pakietów Gold był porównywalny z innymi liczącymi się klubami w Europie, również biorąc pod uwagę jakość utrzymania pola,
wyposażenia i oferowanych usług.
Niniejszy dokument jest jedynie streszczeniem najważniejszych aspektów dotyczących członkostwa w Klubie. Przyszłych członków
zapraszamy do osobistego kontaktu z Prezesem Sierra Golf Club, który podczas indywidualnej rozmowy przedstawi szczegóły oferty.

Członkowie rekomendujący
Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Rodzaj członkostwa
Indywidualne

Rodzinne

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe oraz że zapoznałem/zapoznałam się i zrozumiałem/zrozumiałam statut Sierra Golf Club
oraz regulamin ustanowiony przez Zarząd Sierra Golf Club i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
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