MÄNGUÕIGUSEGA LIIKMEPAKETID ALGAJA SOODUSTUSEGA
2015-2017.AASTA OTEPÄÄ GOLFIKURSUSLASTELE
Esmakursuslane (2016 Otepää väljaku septembri-ja oktoobrikuu ning 2017.a kursuslane)
tasudes kuni 30.10.2016

170 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

190 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

210 EUR

tasudes alates 08.03.2017

250 EUR

Eelmise hooaja kursuslane (2015.a septembri, oktoobri ja 2016 Otepää väljaku
kursuslane, v.a septembri-oktoobri) soodustus -30% mänguõigustasudest
vastavalt tasumise ajale)
tasudes kuni 30.10.2016

420 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

440 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

485 EUR

tasudes alates 08.03.2017

510 EUR

Juunior (vanus kuni 12 a k.a) - tasuta. *Väljakule on lubatud ainult koos
täiskasvanud mängijaga
Eelmise hooaja kursuslane – juunior vanusega 13 kuni 21 a (2015.a septembri,
oktoobri ja 2016 Otepää väljaku kursuslane, v.a septembri-oktoobri) soodustus
-30% mänguõigustasust vastavalt tasumise ajale
tasudes kuni 30.10.2016

160 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

180 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

190 EUR

tasudes alates 08.03.2017

200 EUR

Üleeelmise hooaja kursuslane (2014.a septembri, oktoobri ja 2015 Otepää
väljaku kursuslane, v.a septembri-oktoobri) soodustus -20% mänguõigustasudest
vastavalt tasumise ajale)
tasudes kuni 30.10.2016

480 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

500 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

555 EUR

tasudes alates 08.04.2017

585 EUR

Juunior (vanus kuni 12 a k.a) - tasuta. *Väljakule on lubatud ainult koos
täiskasvanud mängijaga
Üleelmise hooaja kursuslane – juunior vanusega 13 kuni 21 a (2014.a septembri,
oktoobri ja 2015 Otepää väljaku kursuslane, v.a septembri-oktoobri) soodustus 20% mänguõigustasust vastavalt tasumise ajale
tasudes kuni 30.10.2016

180 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

205 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

215 EUR

tasudes alates 08.04.2017

230 EUR

NB! Soodusmänguõigusi ei saa vahetada green fee piletite vastu.

*Argipäeva mänguõiguslase liikmemaks
(TASUMISEL KIRJUTADA SELGITUSSE KOOS MÄNGIJA NIMEGA)
Eelmise hooaja kursuslane (2015.a septembri, oktoobri ja 2016 Otepää väljaku
kursuslane, v.a septembri-oktoobri) soodustus -30% mänguõigustasudest vastavalt
tasumise ajale
tasudes kuni 30.10.2016

325 EUR

tasudes kuni 07.12.2016

350 EUR

tasudes kuni 07.03.2017

360 EUR

tasudes alates 08.03.2017

375 EUR

Juuniorid (vanus kuni 12 a k.a) – tasuta**

0 EUR

*Argipäeva mänguõigust kasutav mängija saab väljakul mängida nädala sees E-R kõigil aegadel (argipäevaks ei
loeta riiklikke pühasid, mis langevad argipäevale; reedeti stardiaegadel kuni kl 11:50 k.a). Argipäeva mänguõiguse
kasutaja saab nädalalõpul mänguõigust kasutada tasudes iga mängukorra eest 24 EUR Green fee lisatasu olenemata
kellaaegadest. Juuniorile on vastav piletihind 12 EUR.
**Väljakule on lubatud juuniorid kuni 12 a k.a ainult koos täiskasvanud mängijaga.

Piiramatu ja argipäeva mänguõiguse liikmemaksu tasunud mängija soodustused 2017.hooajaks:


Teenuste soodustused (tasuta golfikäru, saunalina ja riidekapi rent, -25% golfiauto rent). Soodustused ei
laiene hooaja jooksul toimuvate kampaaniate hindadele.

Üldtingimused liikmetasudes sisalduvate mänguõiguste tasumise ja kasutamise kohta
1. Liikmetasu suurus sõltub laekumise kuupäevast. Osamaksete puhul sõltub liikmetasu suurus viimase
osamakse laekumise kuupäevast.
2. Mänguõiguse kasutajat saab muuta enne mänguõiguse kasutama asumist.
3. Nimelist mänguõigust saab hooaja jooksul kasutada ainult üks mängija. Peale kasutama asumist
mänguõigust teisele mängijale üle anda ei saa.
4. Mänguõigustasu maksegraafikuga tasumisviisi valimise korral võtab klient endale kohustuse tasuda kogu
liikmetasu kuni viimase kokkulepitud osamakseni. Osamaksetega viivitamisel peatatakse mänguõigus, kuid
see ei vabasta kokkulepitud maksegraafiku kõigi osamaksete tasumisest.
5. Iga täishinnaga ostetud hooaja mänguõiguse võib vahetada 20ne 18 raja green fee vastu (kehtivad hooajal
2017), kuid seda saab teha enne nimelise mänguõiguse kasutama asumist. See võimalus kehtib ainult
täishinnaga mänguõigustele, soodusmänguõigusi (k.a algaja soodustusega mänguõigusi) ei saa vahetada
green feeda vastu.
5.1 Täishinnaga ostetud 20 green fee piletit (18 rada) saab soovi korral vahetada 30 pileti vastu (9
rada). See võimalus ei kehti ühelegi algaja soodustusega mänguõigusele.
6. Esmakursuslane tähendab alati jooksva hooaja Otepää kursuslasi ja sellele eelneva hooaja septembri-ja
oktoobrikuu Otepää kursuslasi). Esmakursuslaste alla ei loeta mujal kursused läbinud golfimängijaid.
7. Mänguõiguse kasutaja kohustub järgima golfi etiketi ja golfiväljaku kasutamise üldiseid reegleid, mis on
avalikud golfikeskuse veebilehel ja golfiväljakul. Mänguõiguse kasutaja kohustub järgima Caddiemasteri
poolt antavaid suulisi ja kirjalikke erijuhiseid, mille olemus on tingitud golfiväljaku või selle teatud
alade/piirkonna seisundit või stardiaegadega seonduvat mängukorraldust.
8. Golfikeskusel on õigus täiendada omal äranägemisel mänguõiguste kasutamise üldtingimusi ja golfiväljakul
kehtivaid reegleid.
Tasumise info esmakursuslastele mõeldud sooduspakettide jaoks
Selgitusse palun kirjuta: mänguõiguse kasutaja „ALGAJA NIMI, liikmemaks 2017“
Makse saaja:
IN GOLFI JA TURISMI TOETUSE MTÜ
SWEDBANK IBAN:EE432200221057809240
SWIFT: HABAEE2
Lisainfot saab aadressil info@otepaagolf.com ja telefonil 5623 9302.
Uute kohtumisteni golfimurul,
Otepää Golfikeskus

