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P R O V O Z N Í   Ř Á D 
 
 
 
 
 

I. 
 Vymezení pojm ů 

 
1. Účelem provozního řádu je jednoznačně stanovit pravidla, práva a povinnosti všech    

návštěvníků areálu golfového hřiště GOLF CLUB U Hrádečku v Mladých Bukách. Provoz 
dětského koutku u hotelu je upraven samostatným řádem. 

 
2. Hřištěm se rozumí 18-ti jamkové hřiště (tj. odpaliště, dráhy, jamkoviště, a ostatní plochy), 

driving range, cvičné plochy (putting a chipping greeny) a odpočinková místa hřiště. 
K areálu dále vedle uvedeného hřiště patří parkovací místa, budova odpaliště s přilehlými 
objekty, hlavní vjezd do areálu, přístupové cesty, hotelový komplex. 

 
3. Návštěvníky hřiště jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí 

pořádaných clubem, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas 
majitele nebo bezpečnostního pracovníka. 

 
4. Provozovatelem se tu rozumí zaměstnanci majitele a ostatní pracovníci, kteří zajišťující 

činnost, obsluhu nebo provoz golfového hřiště. 
 
5. Veškeré bezpečnostní služby a dohled nad dodržováním tohoto provozního řádu 

vykonává bezpečnostní agentura GRUND SECURITY (kontakt: 736/691 414). Areál je 
z důvodu prevence kriminality monitorován kamerami. 

 
 

II.  
Provoz h řišt ě 

 
6. Provozní doba hřiště je určena majitelem. Veřejnosti je konkrétní otevírací doba sdělena 

na internetových stránkách golfového clubu a je vyvěšena na přístupném místě clubu. 
 
7. Mimo provozní dobu je zakázáno vstupovat na hřiště. V areálu se lze pohybovat jen po 

vyznačených cestách a to na vlastní nebezpečí (nebezpečí zásahu míčkem, bleskem, 
v zimě pak proboření ledu na vodních nádržích).  
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8. Bezpečnostní pracovníci, provozovatel nebo majitel hřiště mají právo omezit nebo zcela 
vyloučit přístup veřejnosti na hřiště nebo do celého areálu, uznají-li to za vhodné 
vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví nebo zamezení škod na majetku clubu či třetích 
osob.  

 
 

III.  
Povinnosti návšt ěvníků  

 
9. Každý hráč je povinen před zahájením hry se nejprve nahlásit u obsluhy hřiště. Obsluha 

hřiště si zaznamená data hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro 
účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve 
znění pozdějších změn a doplňků, osobní data hráče získané v souvislosti 
s poskytováním jeho služeb. Tyto údaje mohou být v přiměřeném rozsahu použity 
k informování o nabízených produktech a službách provozovatele nebo ke zjišťování 
míry spokojenosti hráčů. Hráč výslovně ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k předem 
nevyžádanému sdělení provozovatele o nabízených produktech a službách 
provozovatele nebo ke zjišťování míry spokojenosti hráčů. Hráč bere na vědomí, že tento 
svůj souhlas může kdykoliv odvolat. 

 
10. Využívat hřiště lze jen po uhrazení příslušných poplatků. Hráč je povinen se po celou 

dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za hru, členové clubu se 
prokazují platným členským průkazem. V opačném případě bude hráč vyloučen ze hry a 
vykázán z areálu hřiště.  

 
11. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry a golfové etiky. Při jejich porušení 

mohou být ze hry vyloučeni bez náhrady. 
 
12. Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi). 

Nejsou povolena pánská nebo dámská trika bez rukávu (tílka), krátké kalhoty nebo 
jeansy. Vhodné je triko s límečkem. V případě obuvi se jedná o golfovou obuv (soft 
spikes).  

 
13. K výuce golfu jsou na tomto hřišti oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového 

clubu. 
 
14. Není dovoleno vstupovat na odpalovací plochu, sbírat v tomto prostoru míčky či zahrávat 

zde již jednou odpálené míčky. 
 
15. Na písčitých plochách hřiště je pohyb osob mimo údržbu zakázán. Ve vodních nádržích 

hřiště je zakázáno rybaření a koupání. Na dostatečně silném ledu je v zimním období na 
vlastní nebezpečí povoleno bruslení. 

 
16. V areálu je zakázáno nechat děti mladší 10-ti let bez dozoru. Na hřiště platí zákaz vstupu 

psů. Na hlavní cestě k hotelu v areálu musí být psi vždy na vodítku a u dětského koutku 
vedle hotelu i s košíkem.   

 
17. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo 

jiného vybavení je návštěvníkům zakázáno.  
 
18. Na hřišti je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra. V zimním 

období je na hřišti se souhlasem majitele povoleno na dostatečně zasněženém terénu 
klasické lyžování. V areálu po cestách vedou oficiální cyklostezky. Průjezd po 
cyklostezkách je na vlastní nebezpečí. 
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19. Parkování vozidel návštěvníků hřiště je povoleno na určených místech.  
 
20. Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat tento provozní řád, pokyny provozovatele 

hřiště, pokyny bezpečnostních pracovníků a dále zásady bezpečnosti, hygieny a 
požární ochrany. V případě porušení tohoto provozního řádu může být příslušná 
osoba vykázána z celého areálu. 

 
 
 
 
 
V Mladých Bukách dne 14. září 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Milan Bláha       Ing. Jiří Grund 
security manager       president clubu 


