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Drodzy Klubowicze! 

Zbliża się nasz ulubiony wyjazd turniejowy na Sand Valley. Oto garść niezbędnych informacji: 

1. Termin: W tym roku gramy turniej dwudniowy: 7-8 sierpnia 2021. Zazwyczaj i tak mieliśmy dwa dni 
turniejowe i większość z nas startowała i w sobotę, i w niedzielę (łączyliśmy Cykl Królewski z WAGC lub 
turniejami KRAM). W tym roku otrzymaliśmy ofertę zorganizowania całego weekendu wilanowskiego, zatem 
oba dni są nasze. Zróbmy sobie małe wakacje na Sand Valley! 

2. Cena: 

a. Opłata za turniej – członkowie Wilanowa: 490 zł (w tym: 2 x Green Fee, 2 x lunch, 2 x pakiet na pole, 
nagrody dla najlepszych) 

b. Opłata za turniej – Goście czyli członkowie pozostałych klubów: 570 zł 

c. Opłata za turniej – juniorzy Wilanów lub Goście (poniżej ukończonego 18. roku życia): 430 zł 

d. Opłata za turniej – członkowie Sand Valley z pełnym prawem gry: 240 zł 

3. Wnoszenie opłat: wpłaty dokonujemy na konto klubu najpóźniej do dn. 4 sierpnia. Po zaksięgowaniu wpłaty 
osoby zapisane zostają przeniesione do zakwalifikowanych. Nie ma możliwości dopisania się do turnieju na 
miejscu. Recepcja Sand Valley nie przyjmuje płatności za turniej. 

 Dane do wpłat: 

KRÓLEWSKI KLUB GOLFOWY W WILANOWIE 

ul. Z. VOGLA 19, 02-990 WARSZAWA 

Numer konta ING Bank Śląski: 85 1050 1025 1000 0022 7156 6578 

4. Zakwaterowanie: mamy zarezerwowane kilka domków dla Wilanowa bezpośrednio na polu. Prośba 
o zgłoszenie chęci noclegu na turnieje@royalgolf.org, a następnie wpłatę na konto klubowe. Koszt: 150 zł / 
noc w pokoju 2-osobowym lub 250 zł / noc, jeśli ktoś preferuje pokój do pojedynczego wykorzystania. Domki 
są 8- lub 12-osobowe. Większość z nich ma własny basen i/lub jacuzzi i/lub saunę. Kto był, ten wie, że 
wypoczynek w tych domkach to namiastka prawdziwych wakacji! 

5. Przedłużenie pobytu: niektórym tak się podoba lub chcą uniknąć niedzielnych powrotów do domu, że 
zostają do poniedziałku. Jest taka możliwość, ale proszę o zgłoszenie chęci przedłużenia jak najszybciej. Te 
osoby będą lokowane w jednym domku, którego rezerwacja będzie przedłużona o 1 dzień. Dla chętnych 
bonus w postaci możliwości rozegrania rundy w poniedziałek po zniżkowej cenie 190 zł. 

6. Pakiet dla nie golfistów: dla osób towarzyszących jest przygotowany specjalny pakiet w cenie 540 zł, 
obejmujący 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, 2 obiady (łącznie z golfistami po rundach w sobotę i niedzielę) 
oraz nielimitowany wstęp na akademię golfa przez cały weekend – można samodzielnie spróbować 
pierwszych kroków golfowych. 

7. Runda treningowa: dla wszystkich osób zakwalifikowanych na turniej obowiązuje w piątek promocyjna cena: 
180 zł za 18 dołków (juniorzy – 150 zł). Rezerwacja tee times i płatności indywidualnie w recepcji pola. 
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8. Meleksy: jeżeli ktoś chce skorzystać z meleksa podczas rundy treningowej lub turnieju, samodzielnie 
rezerwuje i opłaca w recepcji Sand Valley. Specjalna cena dla uczestników turnieju – 100 zł. 

9. Wyżywienie: w cenie jest gorący lunch w obydwa dni turniejowe (bufet, dania do wyboru) oraz pakiety na 
pole. Dodatkowo chętni mogą na miejscu indywidualnie dokupić śniadania (nie trzeba wcześniej zgłaszać, 
wystarczy przyjść rano do restauracji i kupić na miejscu). Podczas całego weekendu wszyscy członkowie 
Wilanowa mają zniżki na wyżywienie i napoje takie, jak członkowie Sand Valley. Warto o tym pamiętać 
w restauracji. 

10. Ustawienie: w sobotę zagramy tee off z tee nr 1. Turniej rozpocznie się od godziny 9:00. Ustawienie 
niedzielne ogłosimy na miejscu. 

11. Zdawanie kart: zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami prosimy całe grupy o stawienie się w pełnym składzie 
i odczytanie swoich wyników po rundzie. Scoring area umieścimy w domku klubowym. 

12. Konkursy: będziemy mieli jak zwykle dużo konkursów dodatkowych (nearest, longest), a więc wiele szans na 
dodatkowe nagrody. 

13. Tarcza Kapitana: pierwszy dzień turniejowy (sobota) będzie dniem, w którym rozegramy tradycyjną 
konkurencję „o Tarczę Kapitana”. Wygrywa najlepszy wynik klubowicza Królewskiego Klubu Golfowego 
w Wilanowie w kategorii stableford netto z ¾ handicapu pola. Uwaga: w tym roku zwycięzca jako pierwszy 
zapisze się na... nowej Tarczy, ufundowanej przez zeszłorocznego triumfatora – Bronisława Chmielewskiego! 
Nie lada gratka. 

14. „Wielkie Starcie 2021”: tradycyjnie już zmierzymy się w sportowej bitwie Sand Valley kontra Wilanów. 
Ostatnio fantastycznie wygraliśmy, ale historycznie nadal Sand Valley prowadzi. Jak będzie w tym roku? 
Rezultat Wielkiego Starcia zostanie ustalony poprzez zsumowanie pięciu najwyższych wyników stableford 
netto spośród graczy Sand Valley GC oraz Royal GC Wilanów, startujących z HCP 0-36,0. Kto uzyska więcej 
punktów w ciągu obydwu dni turniejowych, ten wygrywa. W przypadku równiej liczby punktów, doliczamy 
po jednym kolejnym zawodniku z każdej drużyny i tak do uzyskania przewagi przez którąś ze stron. Dziesiątka 
najlepszych (5 z Sand Valley i 5 z Wilanowa) otrzyma dodatkowe upominki solidarnie przygotowane przez 
oba nasze bratnie kluby. 

15. Wymeldowanie: część domków musi zostać opuszczona do godziny 10:00 w niedzielę, ale 3 domki będą 
miały przedłużone godziny wynajęcia – będzie można w nich odświeżyć się po ceremonii zakończenia 
turnieju. 

Do zobaczenia w Sand Valley! 

Zarząd Klubu 

 

 


