
MIMOŘÁDNÝ REŽIM PROVOZU AREÁLU RESORTU DAROVANSKÝ DVŮR

Od čtvrtka 22.10.2020 je hra povolena pro max. 2 hráče v jednom flightu. 

1. Je povinné dodržovat rozestupy jednotlivých dvojic min. 2 metry od sebe ( zvláště na 
startu, na odpalištích, na greenech, při hledání míče v poli, cvičných plochách ).

2. Je povinná rezervace startovního času předem na telefonním čísle recepce:
 +420 604 211 565. 
Recepce pro hráče golfu je k dispozici v době od 8:00 – 18:00 hodin.
Preferovaným způsobem úhrady je bezkontaktní platba přes platební terminál. 

3. Rezervace startovních časů je možná v době od 9:00 - 16:00 hodin.

4. Všichni hráči jsou povinni dodržovat veškerá hygienická opatření vydaná Vládou ČR pro
pohyb osob na veřejnosti ( nošení roušek v blízkosti jiných osob, rozestupy 2 m v 
prostorách recepčního okénka ).

5. Golfová recepce, golfové šatny, golfshop,  restaurace, ubytování, veškeré vnitřní 
provozy resortu, včetně veřejných toalet, jsou uzavřeny.
Mobilní toalety jsou k dispozici u odpaliště jamky č.5 Jezírka a jamky č.5 Panorama.
Prosíme dodržujte všechna hygienická opatření včetně desinfekce rukou.  

6. Recepce bude fungovat přes okénko. Všichni objednaní hráči se ještě před 
zahájením hry ohlásí u okénka.

7. Občerstvení  - je možné pouze přes výdejní okénko. Výlučně formou take-away. 
Zakoupené jídlo a nápoje si host musí odnést s sebou. Je zakázáno konzumovat 
zakoupené občerstvení v místě prodeje. Doporučený způsob úhrady je 
bezkontaktní, tj.platební kartou.

8. Golfová autíčka, golfové hole ani ruční vozíky nejsou k dispozici.

8. Driving range a cvičné plochy je možné využívat v max. počtu 2 osob, kdy každé 2 
osoby musí při kontaktu s ostatními osobami dodržovat odstup min. 2 metry.

9. Hráči startují přesně ve svůj objednaný startovní čas, předčasný start není povolen.

10. Hráči na greenech nechávají jamkovou tyč vždy v jamce. Je doporučeno se jí 
nedotýkat. Hráči nikdy nevstupují do blízkosti dalšího odpaliště, dokud je na něm 
předcházející flight. V bunkerech nebudou hrábě, hráči po sobě písek urovnají botou, 
případně holí.Vypichování pitchmarků je povinné.

11. Z epidemických důvodů nejsou na golfovém hřišti odpadkové koše, odhazování 
odpadků je přísně zakázáno a může vést k vyloučení ze hry.

12. Myčky míčků jsou mimo provoz, bez vody a nikdo by se jich neměl dotýkat.

13. Hráči dodržují plynulost a tempo hry, po dokončení hry co nejdříve opouštějí areál 
resortu.

14. Děkujeme Vám za dodržování všech výše uvedených opatření! 




