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Provozní řád minigolfu
1. Provozní doba minigolfu je denně od 14,00 do 19,00 hodin, mimo tuto dobu lze pro
skupiny a školy dojednat otevření areálu na tel. Čísle 732 852 008, 733 187 462, nebo na
matochovaeva@atlas.cz
matocharudolf@tiscali.cz.
2. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a
pravidly, dodržovat pokyny správců sportovního areálu a obsluhy minigolfu.
3. Na hrací ploše se nachází 19 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-19). Hra
začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 19. Jednotlivé dráhy jsou propojeny
přechodovou zónou-chodníkem, který Vás přivede k další dráze v pořadí.
4. Na hrací dráhy je přísný zákaz vstupu s ohledem na možnost zničení. Za zničení dráhy se
účtuje poplatek 5.000,- Kč.
5. Přístup na hřiště mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 10 let je vstup na hřiště umožněn
pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti a škody, které děti
příp. způsobí.
6. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních
hráčů.
7. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
8. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště, má provozovatel právo ukončit
předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.
9. Respektujte, prosím, že hřiště je nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u
vstupu do areálu.
10. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat pouze nápoje a to
pouze ty, které byly zakoupeny v areálu.
11. Na hřišti platí přísný zákaz:
 poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 vstupu se zvířaty
 kouření a konzumace omamných látek
 používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných podobných prostředků
12. Při ztrátě hole se účtuje poplatek 500 Kč a při ztrátě míčku poplatek 100 Kč.
13. Mimo herní sezónu (měsíce květen až září běžného roku), je vstup do prostoru
minigolfového hřiště zakázán.
Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 5. 2014
Ve Vítkově dne 29. 4. 2014

Ing. Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

