
Regulamin korzystania z Driving Range w Tychach 

1. Regulamin Tyskiego Klubu Golfowego określa zasady korzystania z obiektu przez osoby dorosłe i 
dzieci, na obiekcie znajdującym się przy ulicy Sikorskiego 20, którym zarządza MOSIR Tychy. 

2. Obiekt dostępny jest dla członków Tyskiego Klubu Golfowego, dla mieszkańców miasta Tychy 
oraz członków innych klubów golfowych w wyznaczonych terminach (https://tyskigolf.pl) 

3. Obiekt jest podzielony na 2 obszary: strzelnica i putting, chipping green. 

A) Strzelnica oznacza miejsce, gdzie wybijamy piłeczki z zielonych mat lub z wyznaczonego 
obszaru trawy na długi dystans. Na strzelnicy: 

- obowiązuje z względu bezpieczeństwa bezwzględny zakaz wychodzenia poza linie 
wyznaczonych stanowisk. Na każdym stanowisku podczas uderzania i trenowania może 
przebywać tylko jedna osoba (nie dotyczy trenera). Przechodząc obok stanowisk należy 
zachować szczególną ostrożność. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz 
golfiści zobowiązani są do obserwacji terenu tak, aby żadna osoba nie znajdowała się na 
drodze wystrzału piłki oraz w zasięgu kija golfowego, szczególnie nie należy podchodzić do 
gracza, gdy ten przebywa na stanowisku (nie dotyczy trenera), 

- gra z trawy dozwolona jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, 

- wybijanie piłek „driverem” dozwolone jest wyłącznie z wyznaczonych stanowisk po lewej 
stronie strzelnicy oznaczonych numerami 1-3, 

- celowe wybijanie piłek za obszar Driving Rangu grozi usunięciem z obiektu w trybie 
natychmiastowym, 

- nie wolno zbierać wybitych piłek bez zgody obsługi Driving Range. 

B) Putting i chipping green służy do treningu krótkiej gry.  

- na putting greenie używamy wyłącznie puttera,  

- do ćwiczeń krótkiej gry korzystamy z chipping greenu i bunkra,  

- po zakończeniu treningu na putting i chipping greenie bezwzględnie obowiązuje nakaz 
zbierania po sobie piłek. 

4. Podczas treningu prosimy zachować ciszę i stosować etykietę związaną z grą w golfa. 

5. Dzieci do lat 15 nie mogą przebywać na Driving Range bez opieki dorosłych. 

6. Osoby korzystające z Driving Range a także osoby postronne przebywają na jego terenie na 
własne ryzyko i odpowiedzialność. Tyski Klub Golfowy nie ponosi odpowiedzialnośći za wszelkie 
szkody (w szczególności za uszkodzenie ciała, urazy, kontuzje) oraz mieniu powstałe w trakcie gry 
i w wyniku nieprzestrzegania zasad korzystania z Driving Range oraz za przedmioty zagubione lub 
pozostawione bez opieki na terenie obiektu. 
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7. Gracze nie mogą swoim zachowaniem stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla osób trzecich. Każda 
osoba przebywająca na Driving Range ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i jest 
bezzwłocznie zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody. Ewidentne nieprzestrzeganie 
zasad korzystania z Driving Range może być ukarane zakazem wstępu na obiekt. 

8. Zaleca się, aby osoby korzystające z Driving Range miały wykupioną polisę OC. 

9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu. 

10. Sprzęt i wyposażenie Driving Range stanowią własność MOSiRu w Tychach i Tyskiego Klubu 
Golfowego. Wynoszenie ich jest zabronione. O wszystkich szkodach powstałych na terenie 
Driving Range należy niezwłocznie powiadomić obsługę osobiście lub drogą mailową: 
kontakt@tyskigolf.pl 
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