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Všeobecné podmienky členstva v Golfovom klube MEANDER Ivanka pri Nitre.  

Platné od roku 2021 

Navrhnuté a schválené prezídiom Golfového klubu MEANDER 

 

Podmienkou členstva v Golfovom klube Meander Ivanka pri Nitre je akceptovanie stanov klubu, stanov SKGA a 
správanie sa podľa golfovej etikety a pravidiel R&A St. Andrews, ako aj týchto všeobecných podmienok. 
 

Definície: 
Vstupný poplatok (VP) – jednorázový vstupný nevratný poplatok za vstup do klubu. Jednorázová platba. 
Členský poplatok (ČP) – platba klubu za členstvo v GKM a za využívanie výhod a zariadení golfového areálu, vrátane vedenia 
HCP. Ročná platba. 
 

1.  TYPY ČLENSTVA V GKM a jeho výhody: 
 
 

1.1 Individuálne klubové členstvo (dospelí alebo Junior). - ŽLTÉ  

Po úhrade vstupného poplatku (VP), členského poplatku (ČP) oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia 
klubu a ihriska, ktoré zjednáva klub pre svojich členov u prevádzkovateľa ihriska. Výhody členstva sú neprenosné na 
inú osobu.  
 
Výhody člena podľa 1.1 : 

• Vedenie HCP na serveri SKGA 
• Voľný vstup na tréningové plochy 
• Bezplatné požičanie palíc putter a železá 
• Neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku  
• 0,- EUR fee na turnajoch usporadúvaných GK Meander 
• Návšteva areálu mimo otváracích hodín a po ukončení sezóny pri dodržaní podmienok prevádzkovateľa 
• 1 x narodeninové Extra fee 18-jamiek zdarma – pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• 5 x zvýhodnené Extra fee 18-jamiek za 10,-EUR - pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách 
• 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM 

1.2 Rodinné členstvo - ZELENÉ 

Po úhrade vstupného poplatku (VP), členského poplatku (ČP) oprávňuje každého člena rodiny využívať všetky 
zariadenia klubu a ihriska, ktoré zjednáva klub pre svojich členov u prevádzkovateľa ihriska. Výhody členstva sú 
neprenosné na inú osobu. 

 
Výhody člena podľa 1.2 : 

• Vedenie HCP na serveri SKGA 
• Voľný vstup na tréningové plochy 
• Bezplatné požičanie palíc putter a železá 
• Neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku  
• 0,- EUR fee na turnajoch usporadúvaných GK Meander 
• Návšteva areálu mimo otváracích hodín a po ukončení sezóny pri dodržaní podmienok prevádzkovateľa 
• 1 x narodeninové Extra fee 18-jamiek zdarma – pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• 5 x zvýhodnené Extra fee 18-jamiek za 10,-EUR - pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách 
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• 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM 

1.3 Seniorské členstvo - (hrá č/ka nad 62 rokov veku)  - MODRÉ 

Seniorské členstvo (hráča/ky nad 62 rokov veku)  - Jedno Seniorské členstvo je uplatniteľné: 
- len vtedy, ak aspoň jeden člen rodiny je riadny člen GKM a jeho násobky (1+1,2+2 atď.) 
- alebo, ak hráč bol členom GK Meander aspoň 5 rokov 

 
Výhody člena podľa 1.3 : 

• Vedenie HCP na serveri SKGA  
• Voľný vstup na tréningové plochy 
• Bezplatné požičanie palíc putter a železá 
• Neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku  
• 0,- EUR fee na turnajoch usporadúvaných GK Meander 
• Návšteva areálu mimo otváracích hodín a po ukončení sezóny pri dodržaní podmienok prevádzkovateľa 
• 1 x narodeninové Extra fee 18-jamiek zdarma – pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• 5 x zvýhodnené Extra fee 18-jamiek za 10,-EUR - pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách 
• 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM 

1.5 Nedomovské členstvo - BIELE 

Členstvo domovského  člena iného golfového klubu. Po úhrade vstupného poplatku (VP), členského poplatku (ČP) 
oprávňuje jedného člena využívať všetky zariadenia klubu a ihriska, ktoré zjednáva klub pre svojich členov 
u prevádzkovateľa ihriska. Výhody členstva sú neprenosné na inú osobu. Registračné členstvo je bez vedenia HCP. 
 
Výhody člena podľa 1.5 : 

• Voľný vstup na tréningové plochy 
• Bezplatné požičanie palíc putter a železá 
• Neobmedzená hra na 9-jamkovom ihrisku  
• 0,- EUR fee na turnajoch usporadúvaných GK Meander 
• Návšteva areálu mimo otváracích hodín a po ukončení sezóny pri dodržaní podmienok prevádzkovateľa 
• 1 x narodeninové Extra fee 18-jamiek zdarma – pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER 
• 5 x zvýhodnené Extra fee 18-jamiek za 10,-EUR - pre inú, pozvanú osobu - nečlena GK MEANDER  
• Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách 
• 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM 

1.6 Registra čné členstvo - ORANŽOVÉ 

Pri tomto členstve nevzniká nárok na výhody podľa 1.1-1.5 a zahŕňa platbu za administráciu, správu a vedenie HCP. 
Registračné členstvo platí vždy v rámci jednej sezóny. 
 
Výhody člena podľa 1.6 : 

• Vedenie HCP na serveri SKGA 
• Voľný vstup na tréningové plochy 
• Bezplatné požičanie palíc putter a železá 
• extra fee na HCP dňoch a turnajoch usporadúvaných GK Meander na ihrisku Green Meadows 
• Výhodnejšie fee na vybraných ihriskách 
• 10% zľava na nákupe golfového tovaru na recepcii GKM 

2.  VSTUP DO KLUBU  
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2.1 Každý kto sa chce stať členom GKM, musí o to písomne požiadať a svojím podpisom potvrdiť, že súhlasí 
so stanovami klubu a s platením klubových poplatkov. 

 

3. DÔLEŽITÉ USTANOVENIA 
3.1 Člen klubu nesmie: 

- zdielať výhody medzi inými členmi alebo návštevníkmi areálu.  
- využiť tréningové loptičky neprítomného člena klubu, alebo rodiny 
- je striktne zakázané zbierať loptičky na drajving rendži  
- odpalovať loptičky z/a na mimo na to určených oblastí (mimo drajving a čiping oblasť) 
 
Porušenie 3.1 – 1. Krát napomenutie 2- krát vylúčenie z tréningových plôch. 3 krát vylúčenie z GKM 

 
3.2 ostatné 

- Evidencia extra fee je na recepcii GK MEANDER 
- Extra fee je možné čerpať za prítomnosti pozývajúceho člena GK MEANDER, ktorý zaeviduje čerpanie fee 

v evidenčnej knihe na recepcii 
- Člen klubu nemôže čerpať výhody neprítomného člena klubu, napr. čerpať Extra fee 

4. PLATBY ZA ČLENSTVO V GK MEANDER 
 

4.1    Úhrada členstva v GKM v zmysle bodu 1. musí byť vykonaná najneskôr do 20.2. daného roka.  
4.2 V prípade neuhradenia v zmysle bodu 4.1 člen nemá nárok na výhody v zmysle bodu 1. a 3. a riadi sa 
platným cenníkom až do úhrady členstva 
4.3  Člen klubu v zmysle bodu 1. musí vedeniu klubu oznámiť o zámere Nebyť v nasledujúcom roku členom klubu 
do 31.12. príslušného roka 
4.4 V prípade neuhradenia v zmysle bodu 4.1 člen je člen z evidencie servera GK Meander na serveri SKGA 
vyradený do doby úhrady.  
4.5 Kontrola platieb sa vykonáva 20.2. . Následne sa 24.2. rušia členstvá pri neuhradení alebo v závislosti 
stanovenia termínu platieb SKGA . Spätná aktivácia hráča je možná až po úhrade . 
 
 

5. INÉ USTANOVENIA 
6.1 Iné výnimky a dohody sú výhradným právom dohody s prezidentom GK Meander 
6.2 GK Meander menom a schválením prezídia a svojho prezidenta obmedzuje počet členov v GK MEANDER: 

 
• Individuálne osobné členstvo   
• Rodinné členstvo  
• Seniorské členstvo - (hrá č/ka nad 60 rokov veku)   
• Juniorské klubové členstvo – do 18 rokov  
• Nedomovské členstvo  
• Registra čné členstvo  

200 
200 
30 

Bez obmedzenia 
Bez obmedzenia 
Bez obmedzenia 

 
V Ivanke pri Nitre 01.11.2020      Schválil: Ing. Anton ZELENAJ, PhD. 
Schválené prezídiom GK Meander      prezident GK Meander 


