
Minigolf, V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
Minigolf 

 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

 KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK MINIGOLFU JE POVINEN SEZNÁMIT SE S NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT 

PROVOZNÍ POKYNY. 

    Základní ustanovení 

1. Minigolf je určen k zábavě, relaxaci a odpočinku. 

2. Vstup dětí do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby 

starší 18 let. 

3. Kapacita minigolfu je 45 hráčů. V případě naplnění 

tohoto počtu bude vstup do areálu regulován obsluhou 

minigolfu. 

4. V případě nepříznivého počasí (např. déšť) bude 

sportoviště uzavřeno. Minimálně 2 hodiny po dešti je 

nutné umožnit vyschnutí drah a terénu. 

5. Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného 

sportovního vybavení (hůl, míček) a hrací plochy. 

6. Jakékoliv vstupování na hrací plochu minigolfových 

drah je ZAKÁZÁNO! 

7. Pravidla hry jsou uvedena na zadní straně hrací karty. 

8. Při vstupu si každý návštěvník zakoupí hrací kartu, 

která slouží současně jako vstupenka a doklad o 

zapůjčení sady sportovního vybavení (hole a míčku). 

9. Doba pobytu začíná zakoupením hrací karty. 

10. Hrací doba 1 okruhu je max. 90 minut. 

11. Zakoupením hrací karty se návštěvník zavazuje 

dodržovat provozní řád a pokyny provozovatele 

minigolfu. Návštěvník, který opakovaně porušuje 

provozní řád, bude vykázán bez nároku na vrácení 

vstupného z areálu minigolfu. 

12. Návštěvníci jsou povinni šetřit sportovní vybavení a 

uhradit vzniklé škody a ztráty.

                      Povinnosti uživatelů minigolfu 

Návštěvník je povinen: 

 

 Řídit se provozním řádem a respektovat pokyny 

provozovatele či obsluhy minigolfu, 

 chovat se slušně a ukázněně, tak aby neohrožoval 

ostatní ani sám sebe, 

 udržovat čistotu a odpadky odhazovat jen do 

instalovaných košů, 

 po ukončení hry vrátit zapůjčené sportovní vybavení 

a neprodleně opustit areál určeným východem. 

 

Je zakázáno: 

 Vstupování dětí mladších 10 let bez doprovodu osoby 

starší 18 let, 

 běhat nebo přeskakovat dráhy, 

 používat jízdní kola, koloběžky, kolečkové brusle a jiné 

prostředky, 

 hrát minigolf za nepříznivých povětrnostních a 

klimatických podmínek (déšť, silný vítr, bouřka, kroupy, 

mráz, námraza, sníh, mlha, apod.), 

 stanovat, nocovat či rozdělávat otevřený oheň, 

 znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat prostory, 

zařízení, vybavení sportoviště a sportovní pomůcky 

(hůl, míček) a hrací plochy, 

 kouřit v celém areálu minigolfu, 

 konzumovat alkoholické nápoje či omamné látky, 

 vstupovat podnapilým osobám, 

 vstupovat psům a jiným zvířatům, 

 svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

Ostatní: 

1. Veškerá hrací činnost uživatele minigolfu je na jeho 

vlastní nebezpečí. 

2. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí 

návštěvník vlastní neopatrností, neukázněností, 

nedbalostí či porušením návštěvního řádu atrakce 

nenese provozovatel odpovědnost. 

3. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném  

 

chování nebo při svévolném ničení a poškozování 

sportovního zařízení bude uživatel vykázán a brán 

k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživateli 

pak bude požadována plná náhrada způsobených 

škod. 

4. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce 

sportoviště oprávněn jej z minigolfu vykázat. 

 

Znění návštěvního řádu schválili jednatelé městské společnosti TEPVOS spol. s r.o. 

Návštěvní řád je platný od 1. 6. 2016. 


