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Regulamin Plebiscytu na najaktywniejszą kobietę w polskim golfie  

(dalej "Plebiscyt") 

§ 1 

1. Plebiscyt jest organizowany przez Komisję Golfa Kobiecego działającą przy Polskim Związku Golfa (dalej 

"Komisja"). 

2. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie kobiet aktywnie działających we własnych klubach na rzecz rozwoju i 

popularyzacji kobiecego golfa w sezonie 2015 oraz zachęcanie do podejmowania takiej działalności na przyszłe 

lata. 

§ 2 

1. W Plebiscycie biorą udział golfistki, przynależące do klubu golfowego zarejestrowanego w Polsce, w tym, lecz 

nie tylko, panie kapitan, które w sezonie 2015 wykazały się aktywnością na rzecz kobiecego golfa w Polsce. Nie 

wprowadza się żadnych ograniczeń w stosunku do kandydatek ze względu na wysokość handicapu czy wiek, w tym 

również wymogu pełnoletności kandydatki.   

2. Zgłoszenia kandydatki do Plebiscytu może dokonać klub golfowy lub osoba działająca w jego imieniu. Klub 

golfowy może zgłosić kandydatury jedynie własnych klubowiczek. Każdy klub golfowy może zgłosić maksymalnie 

2 kandydatki.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydatki, określenie przynależności klubowej oraz krótkie 

uzasadnienie kandydatury z wyszczególnieniem zasług kandydatki dla kobiecego golfa w sezonie 2015.   

4. Zgłoszeń należy dokonywać emailowo na adres: kgk@pzgolf.pl w terminie do 15 stycznia 2016 roku. 

§ 3 

1. Spośród zgłoszeń nadesłanych w terminie i spełniających warunki formalne Komisja wybierze jedną laureatkę 

Plebiscytu oraz przyzna trzy wyróżnienia.   

2. Dokonując wyboru Komisja będzie brała pod uwagę następujące  kryteria: 

a) organizacja klubowych turniejów kobiecych;  

b) promocja golfa kobiecego w lokalnych mediach;   

c) aktywność w sferze szkolenia i gry z zielonokarcistkami;  

d) organizacja i udział w akcjach popularyzujących golf, np. dni otwarte golfa;  

e) podejmowanie inicjatyw w zakresie wyznaczenia „ladies day”, czyli dnia tygodnia, w który golfistki mogą 

korzystać ze zniżek na green fee; 

f) zaangażowanie w program popularyzacji golfa wśród kobiet typu „przyprowadź koleżankę”; 

g) aktywność w sferze edukacji z etykiety i przepisów golfowych; 
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h) aktywność w zakresie promowania golfa rodzinnego, np. weekend rodzinny z golfem, czy popularyzacja 

golfa wśród pań, których mężowie grają; 

i) wprowadzanie inicjatyw prokobiecych do działalności klubu, np. wprowadzanie kategorii „best lady” w 

turniejach klubowych;  

j) dbanie aby przywileje klubowe nie były przyznawane w sposób dyskryminujący, np. wprowadzenie 

miejsca parkingowego dla mistrzyni klubu jeśli klub wprowadził miejsce parkingowe dla mistrza klubu.   

3. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

§ 4 

1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas turnieju w klubie Gradi GC w kwietniu 2016 r., którego dokładny 

termin i program zostaną podane za pośrednictwem strony internetowej PZG.  

2.  Laureatka Plebiscytu otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 USD do wykorzystania na wyjazd 

golfowy ufundowany przez firmę Travel & Action. 

 

§ 5 

Wszelkie pytania odnośnie Plebiscytu, w tym niniejszego Regulaminu prosimy wysyłać na adres kgk@pzgolf.pl. 

mailto:kgk@pzgolf.pl

