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PROVOZNÍ ŘÁD
I.
Vymezení pojmů
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Účelem provozního řádu je jednoznačně stanovit pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků driving
range Golfového Clubu Havlíčkův Brod (dále jen GCHB) v areálu letiště Havlíčkův Brod (dále jen LHB).
Driving range (dále jen DR) se rozumí odpaliště, cvičné plochy (bunker, putting a chipping greeny), další
travnaté plochy a odpočinková místa.
Areál DR je vyznačen pomezními značkami umístěnými na hranici prostoru dopadové plochy.
Areálem LHB se rozumí hlavní budova s přilehlými objekty, hangáry, vzletová dráha, příjezdová dráha,
parkovací místa, vjezd do areálu a přístupové cesty.
Návštěvníky DR jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí pořádaných GCHB a
ostatní osoby, které mají souhlas GCHB.
Provozovatelem se rozumí zaměstnanci GCHB a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo
provoz DR.
II.
Provoz driving range
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Areál DR je návštěvníkům přístupný pouze v provozní době.
Provozní doba DR je určena GCHB. Veřejnosti je konkrétní otevírací doba sdělena na internetových
stránkách GCHB a je vyvěšena na přístupném místě v areálu LHB.
3. Výdej posledních míčků končí 30 min. před koncem provozní doby DR.
4. Mimo provozní dobu je zakázáno vstupovat na DR.
5. V areálu je možný pohyb jen po vyznačených cestách a na vlastní nebezpečí.
6. Je zakázáno odpalovat míře směrem na letadla a pohybující se personál LHB.
7. Pracovníci provozovatele DR mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti na DR nebo do celého
areálu LHB, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví nebo zamezení škod na majetku
GCHB či třetích osob.
8. Kouření je dovoleno pouze v prostorách k tomu vyhrazených.
9. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu DR, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu,
automobilu, tašky, apod.).
10. Odpaliště vyhrazená pro trenéry a cvičitele je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu
trenéra nebo cvičitele je hráč uvolní).
11. Hra z trávy je povolena pouze hráčům s HCP 36 a nižším, a to ve vymezeném prostoru.
12. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
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Povinnosti návštěvníků
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Každý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem DR a tento během své návštěvy dodržovat.
Pohyb a činnost návštěvníků DR nesmí omezit a ani ohrozit letecký provoz na LHB.
Každý návštěvník je povinen respektovat pokyny Letištní informační služby (AFIS), vydávané v zájmu
zajištění bezpečnosti osob a majetku.
Je přísně zakázáno vnášet do areálu LHB a DR střelné zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo látky a
vnášet nebo vhazovat jakékoliv předměty na provozní plochy letiště.
Prostory LHB (mimo areál DR) jsou přístupny jen v doprovodu člena LHB. To se týká i provozních objektů
LHB (zejména hangárů) bez ohledu na to, jsou-li otevřeny.
Každý návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny provozovatele DR, obsluhy DR, trenérů, cvičitelů a
dalšího personálu DR a LHB.
Každý hráč je povinen se před zahájením hry nejprve nahlásit u obsluhy DR. Obsluha DR si zaznamená data
hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro účely provozování DR 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.
Při registraci u obsluhy DR je návštěvník povinen uvést svoje jméno a příjmení, případně další identifikační
údaje.
Využívat DR lze jen po uhrazení příslušných poplatků. Poplatky je nutné uhradit zásadně před hrou. Hráč je
povinen se po celou dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku, členové klubu se
prokazují platným členským průkazem. V opačném případě bude hráč vyloučen ze hry a vykázán z areálu
DR.
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry a golfové etiky. Při jejich porušení mohou být ze hry
vyloučeni bez náhrady.
Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi). Nejsou povolena
pánská nebo dámská trika bez rukávů (tílka), sportovní trenýrky, plavky a kalhoty typu blue jeans. Vhodné
je triko s límečkem nebo se stojáčkem. V případě obuvi se jedná o golfovou obuv (soft spikes).
Hráči nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, hlasitým vyzváněním mobilních telefonů a chováním
neslučujícím se s golfovou etikou a dobrými mravy.
K výuce golfu jsou v tomto areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé GCHB.
Není dovoleno vstupovat na dopadovou plochu DR, sbírat v tomto prostoru míčky či zahrávat zde již
jednou odpálené míčky.
Prázdné košíky po hře vrací každý hráč na stanovené místo.
Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné písčité plochy.
Na písčitých plochách je pohyb osob mimo údržbu zakázán.
Na cvičném greenu je povoleno pouze patování.
V areálu LHB je zakázáno nechat děti mladší 15-ti let bez dozoru dospělé osoby.
Na DR platí zákaz vstupu psů. Na hlavních cestách areálu LHB musí být psi vždy na vodítku a pod stálým
dohledem chovatele.
Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, informačního označení, ohraničení hracích ploch nebo jiného
vybavení je návštěvníkům zakázáno.
V areálu DR je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra. V areálu LHB vedou asfaltové
cesty. Průjezd po těchto cestách je na vlastní nebezpečí.
Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách DR, nezanechávat po sobě odpadky.
Odpadky je dovoleno odkládat jen do označených nádob a v souladu s omezením na těchto nádobách
vyznačeným.
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Příjezd a parkování
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Příjezd do areálu LHB je ze silnice Humpolecká po účelové komunikaci.
Parkování vozidel návštěvníků DR je povoleno pouze na určených místech. Provozovatelé LHB a DR
nezodpovídají za zaparkovaná vozidla.
Pohyb vozidel na pohybové ploše letiště je přísně zakázán.
Jízdní kola musí být odkládána ve vyhrazeném stojanu a uzamčena. Provozovatelé LHB a DR nezodpovídají
za odložená kola.
V.
Závěrečná ustanovení
Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat tento provozní řád, pokyny provozovatele DR, Bezpečnostní
program provozovatele letiště, Letištní pohotovostní plán, pokyny bezpečnostních pracovníků GCHB a LHB
a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. V případě porušení těchto předpisů může být
příslušná osoba vykázána z celého areálu.
Návštěvníci plně zodpovídají za jimi způsobené škody na zdraví a majetku v areálu DR, LHB a jeho okolí.
Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje tento provozní řád, může být zamezen budoucí přístup do
areálu.

V Havlíčkově Brodě dne 2. dubna 2012
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