Provozní řád
I.
Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního areálu:
Název: Golf Zlonín – hřiště PAR3 (Golfová)
Adresa: Zlonín 142, 250 64 p. Měšice u Prahy
Provozovatel: Golf Club Zlonín o. s., Zlonín 142, 250 64 p. Měšice u Prahy
II.
o

Areál je určen k rekreačnímu a sportovnímu vyžití návštěvníků. Areál je v provozu dle stanovené
otevírací doby. Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci.

o

Všichni hráči na hřišti, driving range a cvičných plochách jsou povinni dbát pokynů provozovatele,
zejména maršála, asistenta klubu a pracovníka klubovny.

o

Všichni hráči jsou povinni se před začátkem hry nahlásit v klubovně, případně během hry
prokázat, že mají zaplacen hrací poplatek.

o

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát golfové etikety (nepokřikovat, netelefonovat) a dodržovat
golfová pravidla – viz ČGF a dále místní pravidla.

o

Všichni hráči musí dodržovat bezpečnost hry (hráči jsou povinni se přesvědčit, zda jejich počínání
nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu ostatním a dle toho jednat) a brát ohledu na ostatní hráče.
Hráči užívají zařízení na vlastní nebezpečí, jsou odpovědni za škody vzniklé porušením provozního
řádu. Veškeré závady a havárie jsou povinni ohlásit některé z odpovědných osob.

o

Návštěvníci mohou areál užívat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto
prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

o

Hráči jsou povinni dodržovat tempo hry (cca 75 minut/18 jamek – hra pouze jedním míčkem) a
pečovat o hřiště – mj. viz místní pravidla hřiště.

o

Vstup na hřiště je povolen v odpovídajícím golfovém oblečení (tričko s límečkem, ne džíny).

o

Přísný zákaz hry na hřišti driving range míčky a odnášení míčků z areálu.

o

Provozovatel neručí za odložené věci a zaparkovaná vozidla. Návštěvník je povinen si svůj
majetek zabezpečit.

o

Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a újmy zdraví způsobené nahodilou událostí (pád,
uklouznutí, úder golfovou holí, míčkem, poškození vozidla pádem předmětů či důsledkem živelné
události apod.).

o

V případě potřeby první pomoci je v prostoru klubovny k dispozici lékárnička.

o

Za chování dětí na hřišti zodpovídají rodiče. Dětem do tří let není vstup na hřiště povolen.

o

Pro kočárky a psy je z bezpečnostních důvodů vstup na hřiště zakázán.

Případné porušení provozního řádu povede k vyloučení z areálu.
Ve Zloníně dne 1. 1. 2010 (akt. 3.6.2011)
Ing. Ondřej Vrabec
prezident klubu

