Provozní řád Adventure golfu:
1.Každý návštěvník golfového hřiště je povinen se seznámit s provozním řádem a pravidly.
2.Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na
začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18.Jednotlivé dráhy jsou
propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří štěrkové cestičky, které Vás přivedou k další dráze
v pořadí.
3.Dráhy jsou pokryté umělou trávou, po které je povoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých
zónách je dovolen pouze v čisté obuvi.
4.Dbejte prosím zvýšené pozornosti při vstupu na hrací plochu! Nachází se zde různé terénní
nerovnosti přírodního charakteru nebo uměle vytvořené.
5.Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 ti let je vstup na hřiště umožněn
pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti. Osobám, které se hry přímo
neúčastní, ani nevykonávají dohled nad nezletilými, není přístup na hrací plochu povolen.
6.Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí – přechodová
místa. Není dovoleno lézt na kameny v prostoru hřiště jakkoli je popisovat, ničit nebo používat jako
odkládací plochu. V žádném případě není dovoleno záměrně poškozovat, nebo upravovat vegetaci
nacházející se na hřišti.
7.Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení bezpečnosti jeho
vlastní ani ostatních hráčů.
8.Pokud odpálíte míček mimo hrací plochu, nebo eventuálně mimo areál B&B, neprodleně informujte
obsluhu hřiště.
9.Osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek nebude umožněn vstup na hrací
plochu. Totéž platí pro osoby agresivní, nebo se jinak nevhodně chovající k obsluze či ostatním
hráčům.
10.Při porušení provozního řádu má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče
z areálu, bez nároku na vrácení vstupného.
11.Respektujte prosím, že hřiště je nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u vstupu do
areálu. Do prostoru hřiště je přísný zákaz vstupu s otevřeným ohněm.
12.Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat nápoje v plastové lahvi a to
pouze ty které byly zakoupeny v areálu. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
13.Hráčům je povoleno ke hře používat jen řádně vyčištěné a dezinfikované herní pomůcky
zapůjčené obsluhou. Tyto pomůcky jsou určené pouze ke hře. Jakékoliv jiné použití golfových
pomůcek je přísně zakázáno.
14.Pohyb po celém areálu včetně golfového hřiště je na vlastní nebezpečí.
15.Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí v okolí golfového hřiště.
16.Při ztrátě míčku účtujeme poplatek 30 Kč.
17.Při poškození golfové hole nebo míčku bude účtován poplatek dle rozsahu poškození.

18. Při poškození zeleně, nebo ostatního vybavení hřiště, je provozovatel oprávněn vymáhat náhradu
škody v odpovídajícím rozsahu. Pokud budete svědky záměrného poškozování hřiště, nebo vybavení,
oznamte to neprodleně obsluze nebo Městské policii -tel. č. 156
19.Na hřiště je přísný zákaz vstupu se zvířaty. Není na něm povoleno použití jízdních kol, koloběžek,
kolečkových bruslí ani jiných podobných prostředků.
20.Zákaz platí i na pořádání propagačních, reklamních a jiných akcí bez souhlasu provozovatele.

