ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Правління
ГО «Всеукраїнська федерація
гольфу»
№ 22 від 11.12.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про акредитацію гравців з гольфу в системі гандикапів EGA
Це положення розроблене керуючись Конституцією України та Законом
України «Про громадські об’єднання», іншими актами цивільного
законодавства України, Статутом громадської організації «Всеукраїнська
федерація гольфу» (далі – Федерація), Ліцензійною угодою про використання
системи гандикапів Європейської Асоціації гольфу (далі – EGA) між
Федерацією та EGA на 2016-2019 роки та рішеннями Правління Федерації.
I. Загальні умови
Це положення регулює умови, права, обов’язки та процедуру надання
акредитації гравцям України з гольфу (далі – акредитовані гравці) в системі
гандикапів EGA та має за мету створення умов гравцям України з гольфу для
участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з гольфу.
Акредитований гравець України у системі гандикапів EGA – це гравець,
який отримує персональний номер гравця з гольфу України, картку та
офіційний гандикап EGA у разі виконання всіх норм його присвоєння, а
також перерахунок присвоєного гандикапу EGA.
Акредитація у системі гандикапів EGA є річною та потребує щорічного
подовження.
Федерація веде облік значень гандикапів EGA гравців з гольфу та надає
таким гравцям статус акредитованих гравців у системі гандикапів EGA.
Отримати статус акредитованого гравця можуть громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах.
Значення гандикапу EGA підтверджується відповідним записом у
Єдиній Системі Обліку Гандикапів (далі – ЄСОГ) гравців з гольфу України.
Облік гандикапів ведеться акредитованими Гандикаповими комітетами
України з доступом до ЄСОГ.
II. Права та обов’язки
Права акредитованого гравця:
• отримати персональний номер гравця з гольфу України (ID) згідно
ЄСОГ;
• отримати офіційний підтверджений гандикап EGA;
• отримати щорічно персональну картку акредитованого гравця;
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• обрати один із уповноважених Федерацією Гандикапових комітетів
України або Гандикаповий комітет Федерації з метою ведення та
перерахунку гандикапу EGA;
• представляти країну на міжнародних змаганнях з гольфу, у разі
виконання відповідних спортивних кваліфікаційних норм;
• брати участь у змаганнях та заходах, які проводить Федерація;
• користуватися учбово-методичними та науковими розробками, а
також інформаційними джерелами Федерації.
Обов’язки гравця:
• своєчасно подавати до обраного Гандикапового комітету результати
усіх зіграних кваліфікаційних раундів;
• вносити щорічно оплату уповноваженій Федерацією організації (далі
– УФО) за присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України (ID)
згідно ЄСОГ та виготовлення персональної картки акредитованого гравця у
розмірі, який встановлюється Правлінням Федерації;
• дотримуватися основних принципів та правил діючої cистеми
гандикапів EGA на 2016-2019 роки та будь-яких додатків до неї, Статуту
Федерації та даного положення Федерації;
• зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань
діяльності Федерації, яка стала їм відома з будь-яких обставин.
IІІ. Процедура отримання акредитації гравців у системі
гандикапів EGA
Для отримання статусу акредитованого гравця необхідно подати до
Федерації та сплатити УФО наступне:
1) заяву на ім'я президента Федерації (додаток №1);
2) анкету (додаток №2);
3) згоду на обробку персональних даних (додаток №3);
4) копію документу, що засвідчує особу;
5) щорічну оплату за присвоєння персонального номеру гравця з
гольфу України (ID) згідно ЄСОГ та виготовлення персональної картки
акредитованого гравця у розмірі, який встановлюється Правлінням
Федерації.
ІV. Внесення оплати УФО
Оплата за присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України
(ID) згідно ЄСОГ та за виготовлення персональної картки акредитованого
гравця сплачується гравцем в день подання заяви у національній валюті
України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний
рахунок УФО на підставі наданого рахунку.
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V. Припинення акредитації
Будь-який акредитований гравець може відмовитися від акредитації, за
місяць повідомивши письмово Федерацію, яка в свою чергу інформує УФО.
Гравець позбавляється акредитації за наступних умов:
1) за власним бажанням (за поданням письмової заяви);
2) у випадку невнесення оплати УФО протягом трьох місяців з початку
року;
3) у випадку подання недостовірних даних до обраного Гандикапового
комітету;
4) у випадку порушення основних принципів та правил діючої Системи
гандикапів EGA на 2016-2019 роки та будь-яких додатків до неї, Статуту
Федерації та даного положення.
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Додаток 1
Президенту ГО «Всеукраїнська
федерація гольфу»
Корбану О.Б.

ЗАЯВА
Я, __________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по батькові)
прошу надати мені статус акредитованого гравця у системі гандикапів EGA
З положеннями Статуту ГО «Всеукраїнська федерація гольфу»
ознайомлений(на) і визнаю їх.

Анкета додається.
«____»__________20__ р.

Підпис ____________________
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Додаток 2
АНКЕТА
акредитованого гравця у системі гандикапів EGA
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ім’я та прізвище (англійською) _____________________________________
3. Дата народження:_________________________________________________
4. Паспортні дані:___________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Поштова адреса (індекс – обов’язково):_______________________________
__________________________________________________________________
5. Контакти:
робочий телефон: ________________________________________,
мобільний: ______________________________,
e-mail:___________________________________
6. Місце роботи та посада: ___________________________________________
7. Домашній Клуб: __________________________________________________
8. Гандикапний Комітет: _____________________________________________

Підпис:____________________

«___»_________20__ р.
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Додаток 3
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
акредитованого гравця з гольфу у системі гандикапів EGA
Я, ___________________________________________________________ ,
що народився/лась «___» ________________________ року, паспорт серії ___
№ ___________, виданий «___» ____________________ року РВ УМВС
України в _______________________________________, шляхом підписання
цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» від 03.09.2015 №675-VIII, надаю громадській організації
«Всеукраїнська федерація гольфу» (далі – Федерація) згоду на збір та
обробку моїх особистих персональних даних з метою ведення обліку гравців,
підготовки
відповідно
до
вимог
законодавства
статистичної,
адміністративної та іншої звітної інформації з питань розвитку гольфу, а
також на публікування гандикапової інформації на офіційному сайті
Федерації.
Обсяг моїх персональних даних визначається Федерацією відповідно до
вимог законодавства України або за погодженням зі мною у разі необхідності
обробки додаткової інформації, подання якої до Федерації не передбачено
законодавством України.
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється
Федерацією лише у випадках, передбачених законодавством України.
Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не
передбачених законодавством України, здійснюється лише за моєю згодою.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, а саме громадянство,
місце проживання, прізвище, номер телефону, електронна адреса,
Гандикаповий комітет та інше (згідно анкети – додатку 2), повідомити
Федерацію.

Підпис: _______________________________
«___» _________________ 20 ___ р.
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