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MINIGOLF BŘEZOVÁ
Provozní řád
1. Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s provozním
řádem a pravidly, a následně tyto dodržovat.
2. Na hrací ploše se nachází 14 drah. Každá dráha má své pořadové číslo (1-14),
které je umístěno na každé dráze. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy
číslo 14. Hra se řídí pravidly minigolfu, které jsou k dispozici u obsluhy hřiště,
zároveň jsou uvedeny na zadních stranách hracích karet.
3. Každý hráč obdrží na startu u obsluhy minigolfu (restaurace Kulturní dům) po
zaplacení příslušné částky hůl, míček, hrací kartu a tužku pro zaznamenávání
výsledků. Hráč je povinen toto zapůjčené vybavení na konci hry vrátit obsluze
v neponičeném stavu. Hrací kartu si hráč nechává.
4. V případě ztráty či zničení zapůjčené hole nebo míčku je hráč povinen obsluze
minigolfu uhradit tuto cenu:
- ztracená či zničená hůl – 350,- Kč
- ztracený či zničený míček – 50,- Kč
5. Min. doba pro vpuštění na hřiště je jedna hodina hry. Hráč je na hřiště vpuštěn
po zaplacení ceny za hru dle platného ceníku. Dále hráč uhradí cenu za každou
další započatou půlhodinu hry.
6. Hra holemi a míčky, které nejsou určení pro hru minigolfu, je zakázaná.
7. Je přísně zakázáno šlapat na jednotlivé dráhy. Na každé dráze je vyznačen
„zákaz vstupu“.
8. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 5 let. Dětem do 12 let je vstup
na hřiště umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Rodiče plně
odpovídají za své děti.
9. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení
ostatních hráčů.
10. Osobám v podnapilém stavu či pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek
nebude umožněn vstup do areálu.
11. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště, má provozovatel právo
ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu bez nároku hráče na vrácení
vstupného.
12. V areálu minigolfového hřiště je kouření povoleno na vyhrazeném místě.
13. Je přísně zakázáno ovládat či manipulovat s jakýmkoliv el. zařízením, který je
součástí areálu, jako jsou vypínače, rozvaděče atd.
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14. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
15. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým
jednáním neohrožoval bezpečnost svou a jiných osob a jejich majetku,
nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je
povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné
osoby.
16. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou
osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním
řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz areálu, dále
každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní
služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
17. Návštěvník je povinen dodržovat v areálu pořádek, čistotu a pokyny
provozovatele, obsluhy minigolfu a správce areálu.
18. Návštěvník je povinen jakékoliv poškození zeleně či jakéhokoliv zařízení
areálu neprodleně ohlásit obsluze minigolfu či osobám vykonávajícím dozor
v areálu. Dále je povinen nahradit vzniklou škodu, poškodí-li, zničí či zcizí zeleň
či jakékoliv zařízení areálu.
19. Návštěvník je povinen používat k pohybu po areálu pouze vyznačené cesty a
chodníky.
20. Za odložené věci v areálu se neručí.
21. Tento provozní řád platí od 19. srpna 2016 do odvolání.
Provozovatel areálu:
Město Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová
Provozovna: Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová, Komenského 250, 356
01 Březová
Obsluha minigolfu:
Restaurace Kulturní dům – tel.: 725 826 042
Další důležitá telefonní čísla:
Hasiči – 150, 112
Záchranná služba – 155, 112
Policie – 158, 112

