ANEXA 2

Valabilă începând cu 01.01.2012

DEFINIŢII
Anexa la cererea de înscriere în Asociaţia Sportivă “Club Titegolfresort”
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ « Club Tite Golfresort »
Este un Club sportiv şi de agrement, constituit ca şi Asociaţie Sportivă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr.26/2000. Baza sportivă, instalaţiile şi terenul de golf sunt puse la dispoziţia membrilor Clubului de firma SC
Tite Investment SRL. Drepturile, obligaţiile, tarifele si sancţiunile sunt parte componentă a acestui contract.
MEMBRI
Persoanele care doresc să devină membri ai Clubului de golf sunt obligate să achite taxa anuală de
folosinţă a terenului .
Clubul se obligă ca în contul cotizației, să elibereze legitimaţii, să administreze handicapul şi să
admită participarea membrilor la competiţii oficiale.
Firma SC Tite Investment SRL se obligă în contul taxei anuale să pună terenul de golf la dispoziţia
membrilor.
Membri se împart în : Adulţi, Juniori >14 ani,Juniori 14-18 ani, Membri secunzi si Membri la
distanţă.
-Membri adulţi sunt toţi membri care au depaşit vârsta de 18 ani.
-Juniorii sunt acei membri care nu au împlinit varsta de 18 ani. Aceştia devin în mod automat
membrii adulţi în anul urmator împlinirii vârstei de 18 ani , aceasta în cazul în care nu depun până
la data de 30 septembrie a anului curent ,o cerere de retragere din Club.
-Membri secunzi sunt membri înscrişi în alt Club de Golf recunoscut oficial .Conform
regulamentului de golf internaţional, acestia nu au dreptul de administrare a handicapului decât la
unul din cele două Cluburi pe care îl declară ca şi Club principal. Clubul secundar nu are drept de
administrare a handicapului.
-Membri la distanţă sunt cei care au domiciliul la peste 100 km. de terenul de golf. Aceştia trebuie să
documenteze anual domiciliul pe care îl au.
Orice jucător are dreptul de joc pe terenul de golf, numai în cazul în care poseda cel puțin “licenţa”de joc, ceea ce
înseamnă că are un standard tehnic acceptabil, cunoaşte si respectă regulile şi eticheta jocului de golf. Consiliul
Director îşi rezerva dreptul de a controla şi opri de la joc pe jucătorii care nu posedă tehnica suficientă sau nu
respectă regulile sau eticheta jocului de golf.
TARIFE
Taxele şi cotizaţiile necesare practicării jocului de golf se găsesc în ANEXA 1 a SC. Tite Investment SRL.
Calitatea de membru se prelungeşte în mod automat în cazul în care nu se renunţă în scris până la data de 30.09.a
sezonului în curs, pentru sezonul viitor. Cererea trebuie înmânată Consiliului Director sau trimisă prin poştă
recomandată, cel târziu până la data de 30.09. (ştampilă poştală), în caz contrar nu se mai ia în considerare pentru
sezonul viitor. Comitetul Director confirmă membrului, în scris, retragerea din Club .
În cazul pierderii calităţii de membru, indiferent de forma prin care aceasta se pierde, (retragere, excludere,
accidentare, boală, deces etc.), taxele şi cotizaţiile încasate nu se vor mai restitui.
Calitatea de membru nu este transmisibilă sau vendabilă. Membri cu alt statut, trebuie să plătească diferenţa de
preţ (taxă) în cazul unei schimbări de statut.
La înscrierile în Club, după data de 31.08., se vor plăti pentru sezonul în curs numai jumătate din tarife. Pentru
înscrierile care se fac de la data de 01.11. se vor plăti numai un sfert din tarifele practicate. Taxele şi cotizaţiile
pentru noul sezon trebuie achitate până la data de 31.01.a anului în curs și sunt valabile pentru un sezon 01.01
până la 31.12 a anului respectiv . Comitetul Director al Asociaţiei Sportive “Club Tite Golfresort “ şi Firma SC.
Tite Investment SRL îşi rezervă dreptul de a acţiona pe cale juridică membri care nu îşi respectă obligaţiile
financiare, membrul respectiv riscând excluderea din Club.
Taxa de joc încasată de Firma SC. Tite Investment SRL pentru membri de onoare si neplătitori, va fi suportată de
Club
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