
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gradi Golf Club 
Prawo do gry na rok 2023 

 
 
Nazwisko/ 

 
Imię/ 

 
Data urodzenia/ 

 
Obywatelstwo/ 

 
Miejscowość/ 

 
Kod pocztowy/ 

 
Ulica/ 

 
Telefon/ 

 
Email/ 

 
Osoba rekomendująca/ 
 
Rodzaj Prawa do gry (proszę zaznaczyć) : 
 

o Platinum Indywidualne 4600 zł 

o Platinum Senior 65+ 3800 zł 

o Platinum  Family + junior do 18 lat 7190 zł 

o Classic Indywidualne 3600 zł 

o Classic Senior 65+ 3150 zł 

o Classic Family + junior do 18 lat < 18 lat  5990 zł 

o Studenckie od 19 do 24 lat  1000 zł 

o Juniorskie do 18 lat 400 zł 

o Juniorskie do 12 lat 100 zł 

o Country Indywidualne >100 km PN - ND 2499 zł 

o Country Indywidualne >100 km  PN – CZW 1799 zł 

Data i podpis:  Nr. Karty 
   

 
1.Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w recepcji lub wysłać na adres email golf@gradigolfclub.pl. Płatności 
można dokonać na miejscu gotówką, kartą lub przelewem na konto Santander Bank Polska S.A. I o/Wrocław 
 39 1090 2398 0000 0001 1475 3857  
2. Posiadacz prawa do gry zobowiązuje zapoznać się z regulaminem pola golfowego znajdujący się na stronie 
www.gradigolfclub.pl oraz w recepcji.  

http://www.gradigolfclub.pl/


3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z działalnością GGC oraz ich 
przekazywania do PZG zgodnie z treścią Ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.  
4.Wszelkie informacje na stronie www.gradigolfclub.pl, e-mail recepcja@palac-brzezno.pl, tel. 71 312 59 77 
Firma GRADI Krzysztof Gradecki z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Olsztyńska 43-45, 51-423 Wrocław, numer NIP: 895-
001-83-49, numer REGON: 930266614, będąca Administratorem Danych informuje, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są 
w celu nawiązania z Państwem kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo w zakresie 
niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych). 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania 
Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych osobowych. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Powyższa wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie 
jesteście Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną i 
skasowanie omyłkowo otrzymanej wiadomości oraz nieujawnianie jej treści innym osobom. Dziękujemy. 
 

http://www.gradigolfclub.pl,/
mailto:recepcja@palac-brzezno.pl

