LPG OY OSAKASEDUT 2016
SGKY KULTAKORTTI on golfosakkaan etuoikeus – UUSI ETU!
Kenttien keskenään sopima Kultakortti-järjestelmä on upea esimerkki osakkaita
arvostavasta asenteesta. Tämän kortin voi hankkia vain omalla nimetyllä
pelioikeudellaan pelaavat osakkeenomistajat. He pelaavat tänäkin vuonna 23
kentällä, 7 kertaa 165 euroa maksavalla Kultakortilla.
Kenelle Kultakortti on tarkoitettu?
Kultakortti-järjestelmä on alun perin luotu golfosakkeen omistajille, tuomaan
lisäarvoa. Osakemyyntiin Kultakortti antaa lisäarvoa, sillä uusi osakas haluaa
lisäetuja. Toissa kesänä haastatelluista Kultakorttilaisista osa oli varmistanut
etukäteen, että kenttäyhtiö kuuluu järjestelmään ennen osakkeen hankkimista.
Miten Kultakortti toimii?
Kun kenttäyhtiö on liittynyt järjestelmään, on kentän osakkailla mahdollisuus
hankkia oma henkilökohtainen Kultakortti-status* omalta caddiemasterilta hintaan
165 euroa. Sen mukana pelaaja saa käyttöohjeen ja säännöt, joihin kannattaa
tutustua huolella. *) Kultakorttia ei enää anneta fyysisenä korttina.
Uusien sääntöjen mukaan Kultakortti-pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin
tietokantaan sen joustavan käyttämisen johdosta. Vaihtoehtoisesti pelaajan
tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.
Kultakorttilaisille suunnatun tyytyväisyyskyselyn mukaan 35 % pelaajista hyödyntää
mahdollisuutta kauden aikana 10-20 kertaa.
Kultakortti-säännöt
• Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan
• Pelaaja on oikeutettu pelaamaan kaikilla Kultakortti-järjestelmässä mukana olevilla
kentillä 7 kierrosta/kenttä
• Peliajan voi varata 3 vuorokautta ennen haluttua aikaa
• Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrää tarvittaessa 30
pelaajaan/päivä/kenttä
• Kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa
• Pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa
• Kortin etuja ei voi hyödyntää omalla kotikentällä
• Varatessaan peliaikaa, pelaaja voi varata ainoastaan yhden lähdön kerrallaan
• 2016 Kultakortti-kausi 1.5. - 31.10.
• Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä, hinta 165€
• Kultakortissa mukana olevat kentät näet www.sgky.fi
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Kylpylähotelli Peurunka


Kylpylähotelli Peurungasta saat ruokailuista -15% osakaskorttia
näyttämällä.



Huonehinta 79€/ vrk/ yhden tai kahden hengen huone, sis. aamiaisen ja
kylpylän käytön.
Lomahuoneisto Peurantähti 159€/ vrk, sis. kylpylän käytön max. 4 hlöä, ei
sisällä aamiaista.



Varaukset myyntipalvelusta p. 020 751 6300 tai sähköposti
peurunka@peurunka.fi. Etu on voimassa 1.5. - 30.9.2015. Varauksen
tekeminen:





osakas tekee varauksen joko itselleen tai vieraalleen ja ilmoittaa oman
nimensä sekä LPG osakenumeron
huonevaraus tehdään yöpymään tulevan asiakkaan nimellä
huone varataan kulloinkin vapaana olevasta huonekapasiteetista
yöpyvä asiakas maksaa huoneen itse Peurungan vastaanottoon, jollei
varatessa sovita jotain muuta

Osakaskorttia näyttämällä saat greenfeen edullisemmin
seuraavilla kentillä:
 Tahko Golf greenfee 40€ (norm. 45€), sesonkina 45€ (norm. 60€)
 10€ alennus normaali greenfeestä seuraavilla kentillä:
 Kartanogolf/ Joroinen

 Kerigolf/ Savonlinna

 Tarinagolf/ Siilinjärvi
 Karelia Golf/ Joensuu

 PuulaGolf/
Kangasniemi

 Oulun Golfkerho/
Sankivaara

 Golf-Porrassalmi/
Annilangolfkeskus

3 vaihtopäivää Muurame Golfissa ke 22.6. ti 9.8. ja ke 14.9.
Osakkaamme voivat pelata 10€ greenfee maksua vastaan kyseisinä päivinä
Muuramessa. Osakas saa varata ajan Muuramen kentältä 2 vkoa ennen ko.
ajankohtaa. 1 vko ennen ko. aikaa ajat vapautuvat myös normaaliin varaukseen.
Etu on silti hyödynnettävissä, mikäli kentällä on tilaa. Aiemman max. 60 hlöä sijaan
pelaajamäärä on tänä vuonna rajoittamaton.
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Osakkaan vieraana
Osakkaan kanssa perheenjäsen saa 30% alennuksen greenfeestä ja osakkaan
kanssa pelaava yksi seuran ulkopuolinen vieras saa 30% alennuksen greenfeestä.

Poletit




10 kerran e-range
20 kerran e-range
30 kerran e-range

16€
32€
47€

muille 21€
muille 42€
muille 57€

Kilpailumaksut edullisemmat



18r. kilpailumaksu 12€
muiden hinnat: pelioikeus, mutta ei osakas 15€, vain LPG jäsen 40€,
vieraspelaaja 55€ - 65€, riippuen ajankohdasta

Lähtöaikavaraus 7 vrk ennen
Jäsenillä 5 vrk, vieraspelaajilla 3 vrk. Hyödynnä netti ajanvaraus.
Osakaskortti on osakaskohtainen. Mikäli osakas vuokraa pelioikeuden
eteenpäin, osakasedut eivät ole käytettävissä. Osakaskortti postitetaan keväällä
sitä mukaan, kun osakas on joko merkinnyt pelioikeuden itselleen tai ottanut
peliliput, ilmoitathan siis jo hyvissä ajoin keväällä pelioikeudesta!
Vain korttia näyttämällä saat edut hyödyksesi!
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