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عملية حجز مالعب الجولف مع راك بنك من خالل خدمة ديربي كونسيرج

  rakconcierge@derbygroup.ae 1. يحتاج عمالء راك بنك إلى االتصال بخدمة ديربي كونسيرج من خالل الرقم: 47047140-971 أو  إرسال بريد إلكتروني إلى
وطلب الحجز قبل 48 ساعة عمل على األقل من وقت الخدمة المطلوب. يجب أن يحتوي طلب الحجز على خانات حجز مختلفة حسب األولوية. 

2. بعد ذلك سيقوم فريق الخدمة بإرسال نموذج التفويض الخاص ببطاقة االئتمان إلى العميل لتعبئته بالكامل وإعادة إرساله إلى فريق الخدمة في غضون 
ساعتي عمل. وفي حال لم يقم العميل بإرسال النموذج في غضون الفترة المطلوبة، فإن "ديربي" ال يمكن أن تضمن له توفر الخانة المطلوبة.

3. بعد استالم نموذج تفويض بطاقة االئتمان المعبأ حسب ما هو مطلوب، سيقوم فريق الكونسيرج بإنشاء تفويض رمزي على البطاقة للتحقق من 
صالحية البطاقة ومدى أهليتها للخدمة. وفي حال كانت البطاقة غير مؤهلة أو غير صالحة، فسيتم رفض الطلب وإبالغ العميل بذلك.

4. إذا كانت البطاقة صالحة، سيقوم فريق الكونسيرج بعد ذلك بالتنسيق مع نادي الجولف المعني وإجراء الحجز وفقًا للوقت الذي يطلبه العميل وبناًء على 
أولوية الحجز. وعلى حسب قبول الخدمة أو رفضها، سيتم إخطار العمالء بخصوص ذلك. وفي حال عدم توفر أي من الخانات المطلوبة، فسيحتاج العميل إلى 

إرسال خانتين أخريتين من اختياره. سيتم قبول طلبين بحد أقصى في الشهر من كل عميل.
5. لضمان قبول الخدمة وألغراض التحقق، يحتاج العميل إلى تقديم هوية صالحة في ملعب الجولف.

المرابع العربية، دبي
1. يسمح نادي الجولف للعميل بدورة واحدة من 18 حفرة للجولف يوميًا بما في ذلك مجموعة واحدة من الكرات التدريبية قبل المباراة، دفع رسوم عربة 

الجولف على أساس المشاركة واستخدام مرافق خزانة نادي الجولف. يتفق الطرفان على وجوب توفير وايلد كاردز لالعبي الغولف، حسب توفرها.
2. يطبق الحجز المسبق قبل أربعة عشر )14( يومًا على جميع الحجوزات. تخضع الحجوزات لتوفرها، ولن ُتقبل إال من خالل خدمة الكونسيرج المخصصة لــ راك بنك.

3. الحجوزات المؤكدة غير قابلة للتحويل. في حالة تغيير االسم عند حجز نادي الجولف بالكامل، سيتم إدراج اإلضافات الجديدة في قائمة االنتظار.
4. تطبق سياسة اإللغاء قبل ثمانية وأربعين )48( ساعة على جميع الحجوزات. سيتحمل العميل دفع الرسوم بأسعار ضيوف األعضاء وذلك في حالة اإللغاء 

المتأخر أو عدم الحضور .

إجراء الحجوزات 
1. يقبل نادي الجولف إتمام حجز واحد كحد أقصى الثنين من العبي الجولف في اليوم المحدد.

2. تقوم خدمة الكونسيرج المخصصة لــــ راك بنك بإرسال بريد إلكتروني لنادي الجولف للتأكد من  توفر الخانات المطلوبة واالتصال في الحاالت العاجلة. 
يقوم نادي الجولف بتأكيد الحجز وإخطار خدمة الكونسيرج بذلك في غضون 24 ساعة كحد أقصى.

3. بمجرد توفر الخانة، ستقوم خدمة الكونسيرج بإرسال بريد إلكتروني إلى النادي لحجز / تأكيد الخانة مع تقديم تفاصيل العميل )االسم ورقم الهاتف 
المتحرك وعنوان البريد اإللكتروني(.

4. يقوم نادي الجولف بإرسال ملخص الحجز عبر البريد اإللكتروني إلى خدمة الكونسيرج والعميل.
5. لن يتم قبول أي طلبات حجز يتم تقديمها من قبل العمالء مباشرة.

6. نادي الجولف لديه الحق في قبول أي طلبات تعديل أو إلغاء يتم تلقيها من خدمة الكونسيرج، وذلك وفقًا لسياسة اإللغاء المحددة والمشروطة باإلخطار 
المسبق قبل 48 ساعة.

عدم الحضور
إجراءات الحجز وسياسة اإللغاء

1. تسري فترة الحجز لمدة 14 يومًا على جميع الحجوزات. تخضع الحجوزات لتوفرها ولن يتم قبولها إال عند القيام بها من خالل خدمة الكونسيرج المخصصة 
)booking@sclubdubai.com( لـــراك بنك عبر نقطة االتصال الخاصة بالنادي ، ويشار إليها فيما بعد باسم فريق الحجز

2. تقوم خدمة الكونسيرج في راك بنك بإرسال بريد إلكتروني إلى فريق الحجز لتأكيد توفر األماكن المطلوبة واالتصال في الحاالت العاجلة.  يقوم فريق 
الحجز بتأكيد توفر الحجز وإخطار راك بنك خالل 24 ساعة كحد أقصى.

شروط االستخدام لمالعب الجولف  



3. بمجرد التأكد من توفر الخانات، سيقوم راك بنك بإرسال بريد إلكتروني إلى فريق الحجز من أجل حجز / تأكيد الخانة، وفي ذلك الوقت سيتم إصدار تأكيد 
رسمي إلى راك بنك.

4. الحجوزات المؤكدة غير قابلة للتحويل. في حالة تغيير االسم عند حجز نادي الجولف بالكامل، سيتم إدراج اإلضافات الجديدة في قائمة االنتظار.
5. تطبق سياسة اإللغاء قبل ثمانية وأربعين )48( ساعة على جميع الحجوزات. سيتحمل العمالء دفع رسوم اإللغاء المتأخر وعدم الحضور  لمستخدمي 

وايلد كارد بمعدل رسوم األعضاء )250 درهًا( في حين سيتم احتساب رسوم على الضيوف مباشرة وفقًا لرسوم اإللغاء المعمول بها. يلتزم عميل راك بنك 
ويكون مسؤوالً بدفع رسوم اإللغاء المتأخر وعدم الحضور لمستخدمي وايلد كارد وذلكفي غضون 30 يومًا من استالم الفاتورة.

6. يقبل النادي العبين  )2( كحد أقصى في اليوم المحد.
7. لن يتم قبول أي طلبات حجز يتم تقديمها من قبل عمالء راك بنك مباشرة.

قواعد السلوك
يجب على ضيوف راك بنك االلتزام بقواعد النادي واحترام قواعد اللباس وآداب السلوك المطلوبة للدخول إلى المنشأة.  سيؤدي عدم القيام بذلك إلى حرمان 

الضيف من الحصول على االمتيازات المقدمة.

لوائح اللباس
يتطلب الدخول إلى ملعب الجولف ارتداء مالبس الجولف المناسبة بما في ذلك القمصان ذات الياقات. ال ُيسمح بارتداء الجينز أو القمصان ذات األزرار السفلية 

المتباعدة.

العنوان مونتجمري، دبي
1. يقبل نادي الجولف إتمام حجز ين كحد أقصى الثنين من العبي الجولف في اليوم المحدد.

2. تقوم خدمة الكونسيرج المخصصة لــــ راك بنك بتأكيد توفر الخانات المطلوبة واالتصال في الحاالت العاجلة.
3. يقوم  نادي الجولف بتأكيد الحجز في غضون 24 ساعة كحد أقصى.

4. لن يتم قبول أي طلبات حجز يتم تقديمها من قبل العمالء مباشرة.
5. نادي الجولف لديه الحق في قبول أي طلبات تعديل أو إلغاء يتم تلقيها من خدمة الكونسيرج في راك بنك، وذلك وفقًا لسياسة اإللغاء المحددة 

والمشروطة باإلخطار المسبق قبل 48 ساعة.
6. عمالء راك بنك مؤهلون للحصول على 20٪ خصم على المأكوالت والمشروبات و10٪ خصم في متجر المحترفين.

نادي الحمراء للجولف، رأس الخيمة
شروط اللعب

يتميز الملعب بمستوى يضاهي مالعب بطوالت الجولف، لذلك يشترط النادي أن يتمتع جميع الالعبين بقدرات وإمكانيات تؤهلهم للعب مع إظهار التقدير 
واالحترام آلداب اللعبة.

قواعد اللباس
ييضع نادي الحمرا للغولف شروط ومتطلبات خاصة به تتعلق باللباس. حيث يطلب من جميع األعضاء والضيوف مراعاة لوائح النادي أثناء تواجدهم في مبنى 

النادي والحفاظ على مستوى معقول من اللباس المحتشم، وارتداء مالبس الجولف المناسبة داخل الملعب بطريقة ال تؤذي اآلخرين.

الرجال
تعتبر البنطلونات أو الشورتات القصيرة والقمصان ذات الياقات المدورة وقمصان البولو ذات الياقات واألكمام اللباس المناسب في الملعب. كما يسمح 

بارتداء الجوارب القصيرة أو الطويلة مع الشورتات. ال ُيسمح بارتداء القمصان بدون األكمام أو بدون الياقات، الدنيم، مالبس الشاطئ ومالبس الرياضات األخرى 
بما في ذلك قمصان كرة القدم أو الركبي.

السيدات
السراويل المصممة، الشورتات، التنورات، قمصان البولو والبلوزات هي من بين المالبس المناسبة. ال ُيسمح بارتداء البلوزات القصيرة والتي شيرتات والدنيم 

ومالبس السباحة والشورتات أو التنورات القصيرة أو مالبس الرياضات األخرى.

األحذية
ُيسمح في الملعب بارتداء أحذية الجولف ذات المسامير الناعمة أو أحذية التدريب ذات النعل المسطح. ال ُيسمح بارتداء األحذية ذات المسامير المعدنية أو 

الصنادل )بما في ذلك صنادل الجولف(

يحتفظ النادي بالحق في منع دخول أي شخص إلى الملعب يرتدي مالبس غير الئقة.



حدود اإلعاقة
لن يسمح لالعبين الذين ليس لديهم إعاقة رسمية/ مستوى القدرات المطلوب بلعب حد اإلعاقة األقصى للرجال وهو 28. أما بالنسبة للسيدات فإن حد 

اإلعاقة األقصى هو 36. يمكن للعمالء االتصال بالنادي في حال لم يتم تسجيل مؤشر إعاقتهم.

استخدام عربة الجولف
ال ُيسمح لجميع العبي الغولف الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بقيادة عربة الجولف، حيث يجب أن يرافقهم شخص بالغ. ولن يتم إصدار عربات الجولف 

لمنظمي المجموعات أو قادة الفرق أو المحترفين الذين ال يلعبون ضمن المجموعة.  سيتم التصريح بعربتين كحد أقصى لكل رحلة.
العربات هي مسؤولية السائق، وأي ضرر يلحق بالعربة أو ممتلكات الغير يعتبر مسؤولية السائق.

سياسة االقتران
يحتفظ نادي الحمرا للجولف بالحق في تكوين مجموعات لـ 4 كرات عند الضرورة.

اإللغاء وعدم الحضور
1.  لن يتم تحصيل رسوم للحجوزات التي يتم إلغاؤها قبل أكثر من ثمانية وأربعين )48( ساعة.

2.  سيتم فرض رسوم على الحجوزات التي يتم إلغاؤها قبل أقل من ثمانية وأربعين )48( أو رسوم "عدم الحضور" بنسبة 100٪ من السعر المتفق عليه 
وسيتم خصمها مباشر من حساب ائتمان الرسوم الخضراء.

3.  لن يتم قبول اإللغاء إال بتأكيد خطي من النادي.

نادي شاطئ السعديات للجولف، أبوظبي
يقدم راك بنك عضوية الجولف للشركات في نادي شاطئ السعديات بالمزايا التالية:

المزايا
1.  الجولف

     -  وصول لمدة أسبوع كامل لــ 18 حفرة للجولف في نادي شاطئ السعديات للجولف.
     -  دخول لمدة أسبوع كامل إلى مرافق التدريب في نادي شاطئ السعديات للجولف.

     -  رسوم  الضيوف الخضراء لغاية ثالثة )3( ضيوف في اليوم.
     -  عربة جولف مشتركة.

     -  خزانة يومية.
     -  تذكرتان من النادي حصريًا لحضور بطولة أبوظبي اتش اس بي سي.

2.  وايلد كارد ألسبوع كامل
     -  رسوم خضراء مجانية لشخصين في اليوم في نادي شاطئ السعديات للجولف.

     -  متوفر  7 أيام في األسبوع.
     -  نافذة الحجز المسبق للعضو لمدة 30 يومًا بالنسبة للحجوزات عبر اإلنترنت.
     -  نافذة الحجز المسبق للعضو لمدة  21 يومًا بالنسبة للحجوزات عبر الهاتف.

     -  يتم الحجز عن طريق قناتي االتصال الخاصة بالشركة فقط.

3.  يوم الجولف للشركات
     -  رسوم خضراء مجانية لـ 32 العب.

     -  يتضمن عرض العالمة التجارية التي تقدمها الشركة بالمعلب.
     -  متوفر من األحد إلى الخميس )باستثناء أيام العطالت الرسمية(.

     -  التزام الشركة بحد اإلنفاق األدنى على المأكوالت والمشروبات/ الجائزة بقيمة 5000 درهم.
     -  غير قابل للتحويل إلى العام التالي.

4.  عام
     -  خصم 20٪ على المأكوالت والمشروبات في يوم اللعب.

     -  خصم لألعضاء عند الشراء من متجر الجولف في يوم اللعب.
     -  خصم 15٪ على دروس تعليمات الجولف الخاصة في يوم اللعب.
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السياسات واإلجراءات
1.  سيحصل عمالء راك بنك على نافذة للحجز مفتوحة لمدة 21 يومًا قبل تاريخ اللعب المطلوب.

2.  سيتم معالجة طلبات الحجز من قبل خدمة الكونسيرج المخصص.
3.  سيتم إرسال تأكيد بالحجز إلى عميل راك بنك من قبل خدمة الكونسيرج.

4.  جميع التأكيدات تشير بوضوح إلى أن نادي شاطئ السعديات للجولف يطبق سياسة إلغاء صارمة )48 ساعة(.
5.  سيتم فرض رسوم على عمالء راك بنك عن جميع الحجوزات التي يتم إلغاؤها قبل أقل من  48 ساعة من وقت اللعب.

6.  سيتم احتساب جميع اإللغاءات المرتبطة بأوقات االنطالق وفقًا  لمعدل المقيمين في اإلمارات وحسب الموسم المناسب.
7.  يحق لجميع الضيوف األفراد الذين يستخدمون رسوم وايلد كارد الخضراء اصطحاب ما يصل إلى ثالثة ضيوف، على أن يتم إجراء الحجز مسبقًا بالنسبة 

لجميع الضيوف الذين سيحصلون على معدالت رسوم ضيوف العضو الخضراء.
8. تخضع االتفاقية لجميع السياسات والمبادئ التوجيهية والقواعد واللوائح الخاصة بنادي شاطئ السعديات للجولف، والتي قد يمكن تعديلها من وقت آلخر.


