Provozní řád golfového hřiště Resortu Darovanský dvůr
1.

Veškeré rezervace a storna je nutno učinit na tel. číslech recepce + 420 604 211 558, + 420 604 211
565 nebo + 420 371 740 716; e-mailem: golf.hriste@darovanskydvur.cz, nebo prostřednictvím
rezervačního systému www.darovanskydvur.cz.

2.

Všichni hráči mají povinnost hlásit se před započetím své hry na golfové recepci.

3.

Vstup na golfové hřiště je zpoplatněn. Každý hráč musí obdržet na golfové recepci pokladní doklad,
který opravňuje ke vstupu na golfové hřiště.

4.

Hráči a jejich doprovod vstupují na hřiště dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Hráči a doprovod jsou
povinni počínat si na hřišti a přilehlých plochách všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví
svoje nebo ostatních hráčů a návštěvníků areálu. Osoby pohybující se na veřejných cestách
protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti golfového hřiště mají vždy
přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

5.

Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit na hřiště bez svolení
recepce a marshala.

6.

Všichni hráči musí mít oficiální hendikep min.HCP 54, který prokáží platnou členskou kartou ČGF. Ve
vyhrazených dnech je hra povolena rovněž pro držitele "Osvědčení o způsobilosti ke golfové hře".
Hráč bez HCP 54 může být vpuštěn do hry pouze ve vyhrazených dnech, v předem ohlášeném
startovním čase a pouze v doprovodu hráče s min. HCP 54.

7.

V případě, že hráčem je cizí státní příslušník nebo český státní příslušník pobývající dlouhodobě
v cizině, může být vpuštěn do hry i bez prokázání svého HCP. Je-li však jeho výkonnost, podle
uvážení manažera hřiště a marshala nízká, může mu být hra odepřena bez náhrady uhrazené platby.

8.

Obsluha recepce si zaznamená data hráče v rozsahu ( jméno, příjmení, klubová příslušnost, výše
HCP ), který tímto výslovně souhlasí s tím, aby je provozovatel pro účely provozování golfového
hřiště dále zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

9.

Děti mladší 14 let mohou hrát pouze za doprovodu dospělého ( výjimku tvoří golfové turnaje ). Hra
dospělého s dítětem v dětském kočárku nebo hra v doprovodu domácího mazlíčka ( na vodítku ) je
povolena pouze ve všední dny, mimo státní svátky a v předem dohodnutých časech.

10.

Provozní doba hřiště, klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny
určuje manažer hřiště a jsou vyvěšeny na recepci, případně na webových stránkách resortu.

11.

Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na hřiště. V areálu se lze pohybovat pouze po
vyznačených cestách.

12.

Všichni hráči musí používat odpovídající obuv a oblečení. V areálu resortu je možno používat pouze
obuv s pryžovými hroty – Soft spikes.

13.

Je zakázáno používat jakákoliv elektrická zařízení, která mohou vydávat hluk nebo nepříjemné zvuky,
které mohou mít vliv na rytmus hry.

11.

Mimo prostor driving range je zakázáno hrát drivingovými míči. Je zakázán vstup na dopadovou
plochu driving range.

12.

Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného golfového resortu mimo prostor resortu.
Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.

13.

K výuce golfu v tomto resortu jsou oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfu.

14.

Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat a respektovat provozní pokyny marshala, greenkeepera,
recepčních a dalších odborných pracovníků resortu, respektovat výstražné tabule na hřišti.hřiště.

15.

Návštěvníci resortu berou na vědomí, že v areálu hřiště probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí úrazu
zásahem golfového míče.V případě nedodržení pokynů na výstražných tabulích či pokynů uvedených

v tomto provozním řádu, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka.
16.

Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etikety a místní pravidla golfového hřiště.

17.

Hra by měla postupovat bez prodlení ku prospěchu všem. Norma uvádí, že jedno kolo 18-ti jamek by
nemělo trvat déle než 4,5 hodiny.

18.

Při hře na vzdálenost, kam hráč nevidí nebo má zhoršený výhled nebo jsou před ním či v jeho dosahu
hry další účastníci, je povinen se přesvědčit, zda jeho počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a
podle toho jednat.

19.

Golfové vozíky na hole, a to jak elektrické, tak manuální, a rovněž vozíky pro přepravu osob tzv.
„buggy“, by měly být použity pouze v těch oblastech hřiště, které jsou pro ně určeny.

20.

Na hřišti je možné používat pouze vozíky "buggy" pro přepravu osob, které náleží golfovému areálu
Resortu Darovanský dvůr.

21.

S ohledem na zajištění účinné bezpečnosti musí hráči neprodleně oznámit marshalovi přítomnost
nepovolaných osob na hřišti nebo v zařízeních klubu a zdržet se jakýchkoliv činů, které by mohly pro
nezvané hosty sloužit jako obrana.

22.

Parkování vozidel návštěvníků resortu je povoleno na místech k tomuto účelu určených. Provozovatel
resortu neodpovídá za zaparkovaná vozidla ani za věci v nich ponechané.. K uskladnění soukromých
věcí používejte výhradně skříňky v golfových šatnách. Skříňky jsou určeny pouze k uskladnění
civilního oděvu a běžných osobních věcí, v žádném případě neslouží k uskladnění cenností či jiných
předmětů vyšší hodnoty, jež nejsou běžně nošeny.

23.

Z areálu resortu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a
psychotropních látek.

24.

Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu, které způsobí svojí
činností.

25.

Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu resortu. V celém areálu platí přísný zákaz
odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby.

26.

Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího a jiného vybavení
areálu je návštěvníkům zakázáno.

27.

Návštěvníci golfového resortu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele
hřiště, a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

28.

Provozovatel golfového hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu
resortu v případě, že to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví osob a ochrana majetku provozovatele
areálu nebo třetích osob.

29.

Provozovatel areálu má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu v případě, že to
vyžaduje krátkodobá smlouva s uživatelem hřiště a přilehlých ploch.

30.

Hráči a návštěvníci areálu užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody
vzniklé porušením Provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit
obsluze, recepčním či některé z odpovědných osob.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 10.1.2020.

