
PROVOZNÍ ŘÁD GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ  

 

Hráči a návštěvníci golfového hřiště v areálu GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE, kteří vstupují do tohoto 

areálu a kteří chtějí využívat některou ze služeb, které areál nabízí, jsou povinni dodržovat tento 

Provozní řád:  

 

Vymezení pojmů  

Areál – areálem se míní celá plocha, spadající do správy společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s., 

zejména parkovací plochy, prostory kolem klubovny, restaurace a hotelových budov, golfové hřiště a 

veškeré tréninkové plochy pro hráče golfu.  

Tréninkové plochy – driving range, cvičné plochy pro trénink základů golfové hry – cvičné grýny, 

cvičná jamka.  

Maršál – je osoba, pověřená společností Tatry Mountain Resorts CR, a.s., která dohlíží na dodržování 

provozního řádu, místních pravidel a golfové etikety hráči a návštěvníky golfového hřiště, zajišťuje 

hladký průběh hry a pohybu hráčů na golfovém hřišti a na tréninkových plochách.  

Místní pravidla – soubor pokynů a nařízení pro pohyb a hru na golfovém hřišti.  

E-cart – je golfový elektrický vozík, určený pro hráče golfu k přemisťování po hřišti bezprostředně 

před hrou, během hry a po hře.  

 

Povinnosti návštěvníků areálu  

Návštěvník, který přijel za účelem čerpání některé z nabízených služeb, i ten, který si chce areál jen 

prohlédnout, je povinen:  

• ohlásit se na recepci a informovat se o možnostech pohybu v areálu (nevztahuje se na návštěvníky, 

kteří chtějí využít pouze služby restaurace či golfové prodejny),  

• nerušit hráče golfu při hře ani při tréninku,  

• pohybovat se pouze po vyznačených cestách,  

• řídit se pokyny na informačních tabulích v areálu (včetně hřiště a tréninkových ploch),  

• dodržovat ve všech prostorách areálu čistotu a pořádek, především neodhazovat odpadky mimo 

odpadkové koše a nedopalky cigaret mimo popelníky,  

• dbát pokynů pracovníků areálu,  

Všichni návštěvníci golfového hřiště v areálu GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE vstupují na hřiště a na 

tréninkové plochy na vlastní nebezpečí! V případě neznalosti rizik, vyplývajících z golfové hry, jsou 

povinni informovat se o možném nebezpečí na recepci.  

 

Hráč golfu:  

• pro vstup na hřiště  



a) musí mít přidělen startovací čas – ten mu přidělí recepce (je vhodné rezervovat jej předem!),  

b) je povinen se před hrou odbavit na recepci, a to nejpozději 10 minut před svým startovním časem. 

Pokud tak neučiní, bude jeho hrací čas zrušen.  

c) je povinen před vstupem na hřiště zaplatit hrací poplatek (člen Golf Club Ostravice a Golf Club Start 

musí mít v řádném termínu uhrazen roční poplatek, ostatní hráči musí mít zaplacené green fee),  

d) nejpozději 5 min před přiděleným startovním časem musí být připraven na odpališti první hrané 

jamky,  

• při pohybu v areálu a zejména při pobytu na hřišti a na tréninkových plochách  

a) je povinen dodržovat golfovou etiketu tak, jak je uvedeno v Pravidlech golfu, vydaných a 

schválených R&A Rules Limited, včetně předepsaného golfového oblečení (nepřípustné jsou modré 

džínové kalhoty),  

b) je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem a řídit se jím, je povinen seznámit se s Místními 

pravidly a respektovat je, 

c) musí respektovat pokyny maršála, recepce a manažera společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s.  

d) je povinen dbát na bezpečnost hry s ohledem na ostatní hráče a osoby pohybující se po hřišti a je 

plně odpovědný za zranění osob či jiné škody na majetku způsobené nedodržením tohoto Provozního 

řádu,  

e) nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, obtěžovat jiné hráče hlukem, používáním 

mobilního telefonu a jiným nevhodných chováním, 

f) při uzavření hřiště (bouřka, podmáčený terén, námraza, oprava hřiště aj.) je hráč povinen řídit se 

pokyny maršála nebo jiného vedoucího pracovníka společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s. a 

okamžitě opustit hřiště. Opětovné otevření hřiště povoluje maršál  nebo manažer společnosti Tatry 

Mountain Resorts CR, a.s. Uzavření hřiště z důvodu nebezpečné situace (bouřky) je oznámeno jedním 

dlouhým signálem výstražné sirény (opakovaně). Znovuotevření hřiště je oznámeno dvěma krátkými 

zvukovými signály.  

g) vstup s dětským kočárkem nebo se psem je povolen pouze na vlastní nebezpečí v době nízké 

obsazenosti hřiště, a pouze po předchozím souhlasu maršála. Musí být předem ohlášen na recepci. 

Pes musí být po celou dobu veden na vodítku. 

h) je povinen dodržovat doporučené tempo hry, udržovat odstup od skupiny hráčů před sebou, 

vracet na místo vyseknuté travní drny – řízky, opravovat stopy po hře z bankru a opravovat stopy po 

dopadu míčku na grýnu, 

i) v případě zapůjčení e-cart je povinen dodržovat provozní pravidla, umístěná v těchto e-cartech, a 

dbát pokynů recepce a maršála. Rovněž je povinen dodržovat pokyny a šipky umístěné na cedulích na 

hřišti a zpevněných cestách. Jízda s e-cart je obvykle povolena pouze po zpevněných cestách. Pokud 

je dovolena jízda s e-cart po trávě (po fervejích), není dovoleno vjíždět na odpaliště, grýny, forgrýny, 

na plochy vyznačené cedulemi s pokyny a šipkami a do rafu. Řízení e-cart je dovoleno od věku 16 let. 

Bez splnění kteréhokoliv z předchozích bodů nebude hráč připuštěn ke hře, příp. může být za jejich 

nedodržování z hřiště či cvičných ploch vykázán maršálem nebo manažerem společnosti Tatry 

Mountain Resorts CR, a.s., a to bez nároku na vrácení již zaplaceného poplatku!  

 



Ostatní návštěvníci areálu:  

• mají pohyb po areálu omezen na prostory recepce, restaurace včetně terasy a přilehlého okolí a 

golfového obchodu,  

• při prohlídce hřiště a dalších ploch pro hru a trénink golfu se musí řídit pokyny recepce a pracovníků 

společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s., příp. pokyny na informačních tabulích, a jsou povinni se 

pohybovat jen po vymezených cestách. Prohlídka je možná jen po předchozím souhlasu manažera 

společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s.  

• pohyb po hracích či tréninkových plochách je zakázán!  

 

Sankce za porušení Provozního řádu a Místních pravidel 

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu, které NEBUDE mít za následek finanční nebo hmotnou 

škodu společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s., může být návštěvník vykázán maršálem, 

manažerem nebo ředitelem společnosti  GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE z prostoru areálu, a to bez 

nároku na kompenzaci.  

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu, které BUDE mít za následek finanční nebo hmotnou 

škodu společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a.s., je povinen návštěvník vzniklou škodu uhradit.  

Při OPAKOVANÉM porušování Provozního řádu může vedení společnosti Tatry Mountain Resorts CR, 

a.s. zakázat návštěvníkovi vstup do golfového areálu. 

 

Ochrana a zpracování osobních údajů 

Každý, kdo hraje na golfovém hřišti (při běžné či turnajové hře) v areálu GOLF & SKI RESORT 

OSTRAVICE bere na vědomí, že provozovatel areálu, společnost Tatry Mountain Resorts CR, a.s., 

eviduje a zpracovává osobní údaje hráče v rozsahu nezbytném pro evidenci a organizaci hry, 

zpracování startovních a výsledkových listin či vedení HCP v souladu s příslušnými ustanoveními 

platných zákonů a dalších přepisů, a to na základě „PROHLÁŠENÍ OCHRANY SOUKROMÍ A 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SPOLEČNOSTECH TMR GROUP“. 

 


