Hyvä Kullo Golfin osakas,
Tämä Kullo Golf Clubin osakasopas kaudelle 2019 sisältää hyödyllistä tietoa kaikille Kullo Golf
Clubin osakkaille. Pelioikeuksien käyttöön on tullut uusia merkittäviä etuja!
Toivottavasti ehdit käyttää 5 minuuttia oppaan läpi lukemiseen.

Yhteystiedot
CM toimisto

0600 550 976, caddiemaster@kullogolf.fi

Ravintola
Internet-osoite:
Osoite:

019 522 0412
www.kullogolf.fi
Golftie 119, 06830 Kulloonkylä

Toimitusjohtaja
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Kim Wahlroos

0400 424 944, op.nissinen@kullogolf.fi
0600 550 976, vesa.veckstrom@kullogolf.fi
041 4441588, kim.wahlroos@kullogolf.fi

Kullo Golf Oy:n hallitus (ei vielä ole järjestäytynyt)
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Minna Hyrske
Hanna Teerijoki
Filip Frankenhaeuser
Timo Lampen
Jani Vaskola

Aukioloajat
Reaaliaikainen aukiolotiedote löytyy kotisivujen etusivulta osoitteesta www.kullogolf.fi
Talvikaudella tapaamisaika toimistohenkilökunnan kanssa tulee sopia etukäteen.

Vastikemaksut kaudelle 2019
Kullo Golfin yhtiökokous 1.10.2018 vahvisti vuoden 2019 maksut. Huomioithan, että vastikkeen suuruuteen
vaikuttaa pelioikeuden käyttötapa. Täysivastike oikeuttaa ottamaan pelioikeuden pelikorttina (25 pelikertaa).
Henkilökohtaisen pelioikeuden valitseva maksaa alhaisemman vastikkeen.
Aktiiviselta A-osakkeelta täysi vastike 1300 euroa, henkilökohtaisena pelioikeutena 1100 euroa.
Aktiiviselta C-osakkeelta täysi vastike 950 euroa, henkilökohtaisena pelioikeutena 800 euroa.
Lepäävältä A-osakkeelta 325 euroa ja lepäävältä C-osakkeelta 237,50 euroa.
HUOM! Osakkaan tulee ilmoittaa pelioikeuden käyttötapa yhtiön toimistoon pe 25.1.2019 mennessä.
Vastikelaskut laskutetaan kahdessa osassa.

Ensimmäinen erä vastikelaskusta lähetetään joulukuussa ja sen eräpäivä on tammikuussa kuten ennenkin.
Vastikelaskun toisen erän suuruus määräytyy pelioikeuden käyttötavan mukaan. Mikäli pelioikeusilmoitusta
ei tehdä eräpäivään mennessä, laskutetaan automaattisesti täysi vastike. Toinen erä laskutetaan 1.2.2019
ja sen eräpäivä on helmikuussa.
Pelioikeuden käyttöilmoituksen tulee tehdä kotisivuilla olevan kaavakkeen kautta:
http://www.kullogolf.fi/info/pelioikeusilmoitus/

Pelioikeuksien käyttö (Pelioikeuden vaihtoehtoiset käyttötavat)
1. Pelioikeuden voi nimetä yhdelle henkilölle.
Tällöin kierroksia voi pelata golfkauden aikana rajattomasti Kullo Golfin kentällä sekä Paloheinä Golfin
kentällä.
2. Pelioikeuden voi vaihtoehtoisesti ottaa 25 kierroksen pelikorttina.
Osakas ilmoittaa käyttäjän tiedot pelioikeusilmoituksella KGC toimistoon. Pelioikeuskortin kierrokset
kirjataan pääkäyttäjän tietoihin Kullo Golfin hallinnointijärjestelmään (NexGolf). Pääkäyttäjän tulee olla läsnä
kun kierroksia käytetään hänen kortiltaan, tai kierrokset voi (viimeistään) ensimmäisen käytön yhteydessä
jakaa nimetyille käyttäjille. Vaihtoehto 2. edellyttää täyden vastikkeen maksua.
Mikäli useampi pelaaja käyttää pelikortin kierroksia, tullee siitä tehdä käyttöilmoitus KGC toimistoon.
Pelikortin hallinnoinnista toimistolla veloitetaan kaudella 2019 hallintomaksu 50€. Hallintapalveluun
annetulle kortille voi nimetä yhden pääkäyttäjän ja sen lisäksi useamman vastuuhenkilön, joilla on oikeus
pelata itse ja tuoda vieraita.
3. Pelioikeuden voi ilmoittaa lepääväksi.
Osakkeen omistaja voi ilmoittaa pelioikeuden lepääväksi yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Ilmoitus tulee tehdä
viimeistään 25.1.2019 mennessä.

HUOM.
*Osakas voi vuokrata osakkeen tuoman pelioikeuden eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Tässäkin
tapauksessa osakas itse on vastuussa maksuista Kullo Golf Oy:lle ja osakkaan tulee tehdä
pelioikeusilmoitus. Huomioittehan porrastetun vastikehinnoittelun jo vuokrahinnasta sopiessa.
*Jokaiseen aktiiviseen osakkeeseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksellä lisäpelioikeus. Mikäli haluat ottaa
lisäpelioikeuden käyttöön, tulee siitä tehdä ilmoitus KGC toimistoon 25.1.2019 mennessä. Mikäli ilmoitusta
ei ole tehty tai erillistä ilmoitusta joka kieltää yhtiötä hyödyntämästä lisäpelioikeuttasi, katsotaan osakkaan
myöntäneen KGC Oy:lle oikeuden hyödyntää ko. lisäpelioikeus vuodelle 2019.

Range
Pallokoneet toimivat poleteilla ja sarjakorteilla.
Osakkeen tuoman pelioikeuden haltijalle kuuluu rajaton range
* Osakas itse käyttää pelioikeutta à henkilökohtainen rangeoikeus
* Nimetty vuokrapelaaja = pelioikeutettu à henkilökohtainen rangeoikeus
* Pelikorttina pelioikeuden ottava osakas/vuokraaja voi nimetä yhden pääkäyttäjän jolle range kuuluu à
1kpl henkilökohtainen rangeoikeus
Pelipaketit
* Ei sisällä rangea
* KGC toimiston vuokraamat pelipaketit eivät sisällä rangeoikeutta.
* Rajattoman pelipaketin kaudelle 2019 hankkinut voi hankkia rajattoman rangeoikeuden hintaan 75€

Muut pelaajat
Rangen kertamaksu on 3€ / kori
Myyntiin tulee myös kymmenen ja kahdenkymmenen kerran sarjakortteja.

Yhteisyökentät
Seuraavien kenttien kanssa on sovittu yhteistyöhinnoista tulevalle kaudelle:
Vuosaari Golf
Gf 30€ (osakkaat) Gf 35€ (pelioikeutetut)
Suur-Helsingin Golf
Gf 30€ (osakkaat) Gf 35€ (pelioikeutetut)
Tuusulan Golfklubi
Gf 35€ (osakkaat ja pelioikeutetut)
Sekä mahdollisuus hyödyntää Paloheinä Golfin yhteistyökenttien edullisia kierroksia Paloheinä Golfin
toimiston kautta. Etukenttinä mm. HillSide Golf, Vierumäki Cooke, Vierumäki Classic, Nurmijärven
Golfkeskus. Kierroshinnat näille kentille tarkentuvat ennen kauden alkua.

Tiedotus
Kullo Golfin ensisijainen tiedotusväylä on yhtiön kotisivut www.kullogolf.fi. Kesäkaudella lähetämme
viikkotiedotteen tiistaisin sähköpostitse. Talvikaudella lähetämme sähköpostitiedotteita aina kun on
ajankohtaisia uutisia, vähintään kuukausittain. Viestimme myös aktiivisesti yhtiön Facebook, Twitter ja
Instagram –tilien kautta ajankohtaisia uutisia ja ilmiöitä.
Yhtiökokouskutsut julkaistaan yhtiökokouksen päätöksellä Uusimaa-lehdessä. Kutsut myös lähetetään
sähköpostitse osakkaille.
Varmista siis, että sinulla on toimiva sähköpostiosoite yhtiön rekisterissä. Voit muuttaa sähköpostiosoitteesi
NexGolfin kautta tai lähettämällä viestin toimistoon. Muutoksen voi tehdä myös pelioikeusilmoituksen
yhteydessä, kirjoittamalla muutos viestikenttään.

Kulloossa 4.12.2018
Olli-Pekka Nissinen
Toimitusjohtaja
Kullo Golf Oy

