Informacja dla osób korzystających z driving range’u
Śląskiego Klubu Golfowego

W poniedziałek 21 sierpnia oddajemy do użytku nową maszynę do wydawania piłek na
driving range. Nowa maszyna ma pojemność 11 tysięcy piłek i powinna sprawić, że nie
będzie już takich dni, w których brakło piłek w maszynie.
Wydawanie piłek będzie odbywać się na trzy sposoby:
1. Żetony. Za pomocą żetonów będą mogły pobierać piłki tylko osoby, które zwrócą do
recepcji stare żetony zakupione wcześniej, tj. przed 21 sierpniem . Likwidacja starych
żetonów potrwa do końca października i do tego też czasu trzeba będzie wykorzystać
wszystkie nowe żetony otrzymane w zamian za stare. Na początku listopada otwór wrzutowy
na żetony zostanie w maszynie zaślepiony i pozostaną już tylko elektroniczne sposoby
pobierania piłek z maszyny.
Wszystkich, którzy posiadają stare żetony prosimy o jak najszybszą wymianę na nowe oraz o
wykorzystanie nowych żetonów w podanym wyżej terminie. Po tym terminie żetony staną
się bezużyteczne. Nie będziemy wymieniać niewykorzystanych żetonów na pieniądze ani
zamieniać na elektroniczne metody poboru piłek z maszyny.
Dotychczasowe żetony zapewniały 36 piłek w koszyku, nowe żetony dają 24 piłki w koszyku.
Dlatego też wymieniając żetony otrzymamy odpowiednio więcej nowych żetonów. Np.
osoba, która zwróci 4 stare żetony otrzyma 6 nowych, a ktoś kto zwróci 3 stare żetony
otrzyma 5 nowych.
2. Kody jednorazowe. Kody jednorazowe ważne są tylko w dniu zakupu. O północy kody
tracą ważność, dlatego nie można kupować ich na zapas. Można kupić kod na wiaderko piłek
o symbolu S (small), które zawiera 24 piłki, o symbolu M (medium), które zawiera 36 piłek
lub o symbolu L (large) zawierające 48 piłek. Cena za S wynosi 8 zł, za M 12 zł oraz za L 16 zł.
Oczywiście można również kupować wielokrotność tych wielkości, np. 2 kody M za 24 zł.
Zakupując kod jednorazowy otrzymujemy w recepcji karteczkę z ośmiocyfrowym numerem.
Należy wystukać wszystkie osiem cyfr na klawiaturze umieszczonej na maszynie i zatwierdzić
przyciskiem OK. Po około 2 sekundach maszyna wyda piłeczki.
3. Karty zbliżeniowe, które jednocześnie będą pełnić rolę legitymacji klubowych. Każdy
członek klubu otrzyma taką kartę bezpłatnie, cena dla gości wynosi 30 zł. W razie zagubienia
karty koszt wydania następnej wynosi 30 zł (dla wszystkich). Na kartę można nabić jeden z
dostępnych pakietów. Możliwe do nabycia są pakiety zawierające od 10 do 200 tzw.
kredytów.

Kredyty przeliczane są według aktualnej potrzeby na wiaderka piłek następująco:
wiaderko S zawierające 24 piłki – 2 kredyty,
wiaderko M zawierające 36 piłek – 3 kredyty,
wiaderko L zawierające 48 piłek – 4 kredyty.
Ceny za poszczególne pakiety są następujące:
pakiet 10 kredytów – 27 zł
pakiet 15 kredytów – 40 zł
pakiet 30 kredytów – 65 zł
pakiet 60 kredytów – 130 zł
pakiet 100 kredytów – 210 zł
pakiet 200 kredytów – 400 zł.
Nabyte kredyty można wykorzystywać przez rok czasu od daty zakupu. Chcąc skorzystać z
karty należy wybrać na klawiaturze maszyny żądaną wielkość wiaderka, tj. S, M lub L i
następnie zbliżyć kartę do czytnika. Maszyna automatycznie wyda piłeczki a na wyświetlaczu
pokaże się liczba kredytów jaka została nam na karcie.

