
*Kertapelioikeuksia käytettäessä osakkaan perheenjäseneksi luetaan osakkaan puoliso, lapset, 
lapsenlapset sekä isovanhemmat. 

 
SEA GOLF RÖNNÄSIN PELIOIKEUSSÄÄNTÖ 2015 
 
Sea Golf Rönnäsin golfkentillä voivat pelata pelioikeutettuina vain osakkeenomistajien pelikaudeksi 
nimeämät henkilökohtaisen pelioikeuden käyttäjät (pelioikeuden haltija). 
 
Kunkin osakkeen tuottamien pelioikeuksien ja kertapelioikeuksien määrät ovat yhtiöjärjestyksen 
mukaisia. Osakkeenomistajat ja heidän perheenjäsenensä voivat käyttää kertapelioikeuksia ilman 
ajanvarausrajoituksia. He voivat käyttää kertapelioikeuksia myös samassa lähdössä pelaavien 
vieraidensa pelaamiseen. Mikäli osakkeen omistava yritys vaihtaa pelioikeutensa kertapelioikeuksiin, on 
yrityksen ennen kertapelioikeuksien lunastamista ilmoitettava yhtiön toimistoon luettelo henkilökuntaansa 
kuuluvista, kertapelioikeuksien käyttöön oikeutetuista henkilöistä, joilla on edellä todetut oikeudet. 
Ilmoitettuja voi olla enintään kertapelioikeuksienne kokonaismäärää vastaava henkilömäärä. 
 
Osakkeenomistajan ja vuokrapelioikeuden haltijan junioreiden pelikausimaksut on ilmoitettu hinnastossa 
yhtiön kotisivuilla. 
 
Kertapelioikeus käytännöt * 
Kertapelioikeuden annetaan osakkaalle joko yhtenä 20 kierroksen korttina tai irtolippuina, 20kpl. 
 
20 kierroksen korttia voivat käyttää osakas itse ja hänen perheenjäsenensä sekä edellä mainittujen 
seurassa samassa lähdössä pelaava vieras. Korttia ei voida käyttää muiden pelaamiseen. 
 
Osakas voi lunastaa kertapelioikeudet irrallisina lippuina, jolloin osakkaan tulee maksaa 5e 
lunastusmaksu/ lippu = 100e/ 20 kpl. Kun irrallisia lippuja käyttää joku muu kuin osakas itse, hänen 
perheenjäsenensä tai edellä mainittujen seurassa samassa lähdössä pelaava vieras, tulee lipun 
käyttäjän maksaa 10e käsittelymaksu ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kertapelioikeuksia voi käyttää greenfee-maksuna kilpailuissa tietyin rajoituksin. Kertapelioikeuksien 
käytön säännöistä kilpailuissa ilmoitetaan kilpailukutsussa. 
 
Muut kuin pelioikeutetut voivat pelata maksamalla hinnaston mukaisen greenfee-maksun. 
Vieraspelaajat ja muut kuin edellä todetut kertapelioikeuspelaajat voivat varata peliaikansa 
viikonvaihteeksi tai arkipyhäksi aikaisintaan kolme vuorokautta ennen pelipäivää. Arkipäivään 
vieraspelaajan varausoikeus on 5 vrk etukäteen. 
 
Vieraspelaajien tasoitusraja Sea Golf Rönnäsin kentille on normaalisti hcp 54. Viikonloppuisin on Meri-
kentän tasoitusraja ajalle 8.00–12.00 36. Tasoitusraja ei koske osakasta, pelioikeuden haltijaa, jäsentä 
tai heidän samassa lähdössä pelaavia vieraitaan. Puisto-kentällä tasoitusraja on kaikkina aikoina 54.  
 
Sea Golf Rönnäsin Puisto- kentälle on mahdollisuus ostaa vuosipelioikeus hallituksen määräämällä 
hinnalla. 
 
Osakkaan/ pelioikeudenhaltijan ajanvarausohjeet 2015: 

- Osakas/ pelioikeuden haltija voi varata peliaikansa NexGolfista tunnuksillaan 10 vrk ennen 
pelipäivää. 

- Osakas/ pelioikeuden haltija voi varata peliaikansa toimistolta 3 viikkoa ennen pelipäivää. Tällöin 
osakas voi varata kerrallaan 1 lähdön (4 pelaajaa) ja varausoikeus koskee ns. 
normaalipelaamista, ei tapahtumavarauksia. 

- Kaikki yli 2 lähdön (8 pelaajaa) varaukset tulee tehdä toimiston kautta. 
- Oy Sea Golf Ab:n kentällä pelattavista yksityisistä tapahtumista veloitetaan varausmaksu 15 €/ 

pelaaja, joka sisältää tarvittaessa tulospalvelun. Varausmaksu ei sisällä greenfee-maksua. 
Yksityisillä tapahtumilla tarkoitetaan tapahtumia, joissa on suljettu osallistujajoukko ja jotka on 
varattu ajanvaraussäännöistä (10 vrk) poiketen.  

- Mikäli varattu aika jätetään ilmoittamatta käyttämättä, annetaan tästä varoitus. Toisesta 
ilmoittamatta käyttämättä jätetystä peliajasta veloitetaan osakkaan vieraan greenfee/ pelaaja. 


