PELIOIKEUDEN NIMEÄMINEN 2018
Voit nimetä pelioikeuden kotisivujen kautta osoitteessa www.mastergolf.fi. Lomakkeeseen pääset heti
etusivun linkistä tai kohdasta Palvelut => Pelioikeusilmoitus.
Jos haluat laittaa osakkeesi vuokralle, käytä kotisivujemme Kauppapaikkaa: Palvelut => Kauppapaikka

PERHEENJÄSENTEN GREENFEE
Pelioikeuden haltijan puoliso ja alle 25-vuotiaat lapset voivat pelata edullisella
perhegreenfeellä. Perhegreenfee-maksu arkisin ennen klo 14.00 on 28 € ja iltaisin sekä viikonloppuisin
33 €. Alle 21-vuotiaat pelioikeuteen liitetyt juniorijäsenet (s. 1997=>) pelaavat kaikkina aikoina 17 €:n
greenfeellä.
25:lla juniorilla (s. 1997=>) on mahdollisuus pelata 330 €:n juniorikausimaksua vastaan. Hakemukset
on lähetettävä 15.3. mennessä: anne.balk@mastergolf.fi.

KUTSUVIERAIDEN PELAAMINEN

Pelioikeuden käyttäjä ja hänen puolisonsa sekä 1994 tai myöhemmin syntyneet
perheenjäsenet saavat tuoda kerralla yhden vieraan 45 eurolla. Kutsuvierasgreenfee on 45 €
kaikkina ajankohtina, junioreille (s. 1997=>) 22 €.
Jos haluaa tuoda kerralla useamman vieraan, voi pelioikeuden haltija ostaa
kutsuvierasgreenfee-lippuja vähintään kaksi kappaletta kerrallaan. Lippuja voi ostaa kauden aikana
korkeintaan 25 kpl. Peliliput ovat voimassa ainoastaan pelioikeuden omaavan tai hänen puolisonsa sekä
perheenjäsenensä (s. 1994=>) peliseurassa.

AJANVARAUS

Masterilaiset voivat varata lähtöaikoja seitsemän päivää aikaisemmin. Voit varata lähtöaikoja
ympäri vuorokauden netin kautta. Jos tunnuksesi ovat hukassa, ota yhteyttä!
Yksi lähtöaika per tunti on varattavissa vain paikanpäällä enintään kaksi tuntia aikaisemmin
(esim. 8.50, 9.50 jne).
Jos haluat varata lähtöajan normaalista käytännöstä poiketen tai järjestää pienen kisan
kavereidesi kanssa:
 Voit varata yksittäisiä lähtöaikoja kuinka pitkälle tahansa maksamalla 20 €
ennakkovarausmaksun*/lähtö.
 Jos jokaisessa ryhmässä on vähintään 2 vieraspelaajaa, ei peritä erillistä ennakkovarausmaksua,
vaan jokaisen vieraan greenfee on 50 €.
 Edellä mainituissa tapauksissa vähennetään masterilaisen isännän/emännän kutsuvierasgreenfeen
lippukiintiötä.
 Yli 10 hengen peliporukalle voimme järjestää myös tulospalvelun, tulospalvelun hinta on
5 €/pelaaja. Tulospalvelua tarjotaan caddiemasterin aukioloaikoina.
*Ennakkovaraukset on peruttava viimeistään kaksi päivää ennen lähtöaikaa, myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai no show –lähdöistä
veloitamme 50 €/lähtö.

AAMULLA JA ILLALLA MAHDOLLISUUS PELATA EDULLISEMPAAN HINTAAN
Perheenjäsenet ja masterilaisten kutsuvieraat voivat pelata edullisempaan hintaan vajaan kierroksen
aamulla ja illalla.
Master-kentälle voi lähteä pelaamaan 11 reikää tiiltä nro 8 niinä aamuina, kun kentän varaustilanne
sen sallii; tarkista tilanne caddiemasterilta. Lähdöt ennen klo 9.00 ja VAIN tiiltä nro 8, EI tiiltä nro 1.
Iltaisin molemmilla kentillä on edullisemmat hinnat seuraavina ajankohtina:
o Huhtikuu klo 18.00 alkaen
o Toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu klo 19.00 alkaen
o Elokuu klo 18.30 alkaen
o Syyskuu klo 17.00 alkaen
o Lokakuu klo 16.00 alkaen

Hinnat aamu- ja iltakierroksiin
o Perheenjäsenjuniorit
10 €
o Kutsuvierasjuniorit
15 €
o Perheenjäsenet
20 €
o Kutsuvieraat
25 €
Iltakierrosten varaukset tehdään normaalisti GolfBoxiin.
Kierros maksetaan etukäteen caddiemasterille tai heti aamukierroksen jälkeen. Jos caddiemasterin toimisto
on jo illalla kiinni, niin maksu hoidetaan seuraavana päivänä.

MASTER GOLFIN JÄSENYYS

Master Golfin jäseniksi voivat liittyä osakkeen omistajat, pelioikeuden haltijat ja heidän perheenjäsenensä
(puoliso ja kaikenikäiset lapset). Aikuisjäsenten jäsenmaksu on 90 € ja junioreiden (s. 1994=>) 40 €.
Liittymismaksua ei peritä.
JÄSENKORTTI eBirdie
Jäsenkortti on sähköisessä muodossa. Jos sinulla on älypuhelin (iPhone tai Android), voit ladata
sovelluskaupasta eBirdie-sovelluksen, josta löytyy tämän vuoden jäsenkorttisi. Kysy lisätietoja
caddiemasterilta.

RANGEPALLOT
Rangepoletin hinta on 2 € masterilaisille. Voit ladata rangepoletteja myös ladattavalle polettinapille.
Polettinapin hinta on 8 €. Voit ladata sille poletteja 10 kpl=20 € tai 30 kpl=50 €.

