
PROVOZNÍ ŘÁD PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
PROVOZOVATEL: Hluboká Invest, a.s., IČ: 251 89 808 

PROVOZ RECEPCE 

Recepce je v provozu: Po – Ne 8.00 – 18.00 h (upravována dle sezóny). 
Recepce slouží všem návštěvníkům, zejména těm, kteří chtějí sportovat a respektují pravidla! 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ SPORTOVNÍHO AREÁLU 

 Dodržujte tento provozní řád a pokyny provozovatele a provozní řád golfového hřiště. 
 Nemanipulujte s technickými prostředky určenými jen zaměstnancům klubu (sekačky a 

jiná strojní zařízení sloužící k údržbě travnatých ploch). 
 Dbejte na bezpečnost svou i ostatních osob. Předcházejte vzniku úrazů. 
 Používejte zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno. 
 Udržujte pořádek a čistotu v prostorách klubu, restaurace a přilehlých prostor. 
 Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením klubu a neničte jej. 
 Zapůjčené sportovní potřeby vraťte na původní místo (na recepci). 
 Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste neprodleně na recepci. 
 Neshromažďujte se na přechodových lávkách přes vodoteče, schodištích a zařízeních 

sloužících jen k procházení osob. 
 Nezdržujte se v prostorech, kde hrozí poranění odpáleným golfovým míčkem.  

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH GOLFOVÉHO AREÁLU 

 Používat otevřený oheň. 
 Na plochách golfového hřiště požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky. 
 Záměrně poškozovat zařízení a vybavení golfového klubu. 
 Používat poškozená zařízení a vybavení (hrozí riziko úrazu). 
 Provádět neodborné opravy nebo nepovolené úpravy technického vybavení a zařízení. 
 Jakkoliv zasahovat do elektrické instalace. 
 Přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví a předměty, které nesouvisí 

s provozem zařízení golfového areálu. 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

Hasiči První pomoc Policie ČR 

  150   155   158 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Návštěvník klubovny je povinen uhradit škody jím způsobené. 
Při porušení pravidel tohoto provozního řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka 
ze zařízení klubu. 
Za odložené věci ponechané bez dozoru v prostorách golfového areálu nemůžeme ručit. 
 
V Hluboké nad Vltavou dne 1.1.2015                 Schválil: Bc. Antonín Loužek, statutární ředitel 


