KEMIN SEUDUN GOLF OY
KEMIN GOLF KLUBI RY

9.10.2018

GOLFIN TALVIHARJOITTELUHALLIN TOIMINTAOHJE
Golfsimulaattori ja lyöntiharjoitteluhalli avataan talviharjoittelulle 15.10.2018
Simulaattorissa on uusi videotykki.
Koko talvikauden 15.10.2018 – 19.5.2019 ajan hallimaksut ovat seuraavat:




Hallin käyttömaksu on vuosimaksuna aikuiset 40 €/kausi ja juniorit 15 €/kausi tai
kertamaksuna kaikille päivämaksu 10 €, jos ei ole maksanut kausimaksua
Polettimaksu simulaattoriin on 10 €. Mikäli ostaa 10 kappaletta poletteja yhdellä
kertaa, saa yhden ylimääräisen eli 11 polettia, 20:n kertaostosta 22 polettia ja
30:n kertaostosta 33 polettia.
Poletteja voi ostaa seuraavilta henkilöiltä:
- Jari Saviaro puh. 0451715411
- Markku Kumpulainen puh. 0407221513
- Raija Haapa puh. 0405464012
- Aimo Juopperi puh. 0400692032
- Osmo Happonen puh. 0500748993
- Hannu Suomela puh. 0400626748
- Lisäksi Kemin LVI - Palvelu Oy:stä, Asentajankatu 14, liikkeen aukioloaikoina
arkisin klo 8.00 – 17.00






Bägin talvisäilytysmaksu on 20 €. Numeroituja telinepaikkoja on rajoitetusti.
Lukollinen kaappi maksaa 30 €. Numeroituja paikkoja on yksitoista. Toivomus
on, että kaapin lunastanut ei varaa erikseen bägipaikkaa.
Lisätietoja bägien telinepaikoista ja lukollisista kaapeista antaa Raija Haapa puh.
0405464012
Pelivaraukset sekä harjoitushalliin, että simulaattoriin tehdään osoitteessa
http://kgk.nexgolf.fi Kaikki seuran jäsenet voivat tehdä varauksia. Muille
kausimaksun suorittaneille varausoikeus aktivoidaan tekemällä nexgolfiin oma
asiakasnumero.
Huom! Varaus kumpaankin tilaan on tehtävä aina.

Edellä mainitut maksut tulee maksaa Kemin Seudun Golf Oy:n
tilille: FI34 5131 7520 0144 20 Maksusuorituksen viitekenttään on laitettava pelaajan
nimi ja ilmoitus siitä mitä maksu koskee (kausi-, päivä- bägin säilytys- tai polettimaksu)
Kausimaksun suorittaneille luodaan henkilökohtainen kulkukoodi. Sen saa samoilta
henkilöiltä, jotka myyvät poletteja. Seuran sihteeri tarkistaa kausimaksun maksamisen.
Kenttähenkilökunnan sosiaalitila on pelaajien käytettävissä omatoimiseen kahvin keittoon.
Kahvia ja sokeria on keittiön kaapissa. Niistä keitetyn kahvin hinta on1 €/kuppi.

Jokaisen pelaajan tulee huolehtia, että halli ja sosiaalitila on käytön jälkeen siistitty sekä
simulaattorin videotykki, valot ym. sammutettu.
Hallissa ei saa pelata ulkojalkineissa.
Jos simulaattorissa ilmenee vikoja, on niistä ilmoitettava välittömästi Jari Saviarolle tai
Aimo Juopperille

TERVETULOA PELAAMAAN

