Poděbradská sportovní, s.r.o.
U Zimního stadionu 770
290 01 Poděbrady
IČ 26421666
DIČ: CZ26421666

Návštěvní řád – minigolf
Prostor: Rekreační jezero Poděbrady
Časové období: 1.4. – 31.10.
Provozovatel: Poděbradská sportovní, s.r.o.
Odpovědná osoba: Ing. Milan Suchomel
1. Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti veřejnosti. Plocha hřiště
slouží pouze ke sportovním činnosti , pro které je hřiště konstrukčně a stavebně
uzpůsobeno. Vstup na hřiště je povolen jen v době určené pro veřejnost.
2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny provozovatele hřiště.
3. V prostoru hřiště na minigolf je zakázáno vstupovat na jednotlivá stanoviště (figury)
4. V prostoru areálu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
5. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené nádoby a provozovat aktivity
ohrožující zdraví uživatelů.
6. Do prostoru hřiště je zákaz vodit psy a venčit je tam.
7. Do prostoru hřiště je zakázán vstup podnapilým osobám a přelézat plot kolem areálu.
8. Každý návštěvník areálu zde provozuje aktivity na vlastní nebezpečí.
9. Správce neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu hřiště, nebo
za případnou újmu na zdraví
10. Při nedodržení návštěvního řádu má správce uživatele vykázat nebo volt MP
Poděbrady nebo Policii ČR.
11. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do areálu nosit skleněné láhve.
12. Uživatelé areálu jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních
13. Každý uživatel areálu zde provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí
14. Za ztrátu nebo zničení hole bude účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč, za ztracený
míček 100,-Kč.

•
•

Ceník užívání hřiště
1 osoba
30,-Kč/hodina*
(cena zahrnuje zapůjčení 1 hole a jednoho míčku)
Pronájem celého areálu
dle dohody
* V období 15.5. – 15.9. je součásti vstupu na hřiště minigolfu vstupenka do areálu
Jezero a to i v případě, že chce návštěvník užívat pouze hřiště minigolf. V tomto
případě musí zaplatit vstup do areálu Jezero, na této vstupence bude zaznamenán
čas vstupu a v případě že se při odchodu prokáže vstupenkou z minigolfu a jeho
návštěva nepřesáhne 90 minut bude mu poplatek za vstup do areálu jezero vrácen.
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•
•
•

1.4.- 15.5.
15.5. – 16.9.
17.9. – 31.10.

Provozní doba areálu
13:00 – 18:00
9:00 – 19:00
13:00 – 17:00

Rezervace skupin: e-mail: info@pdysport.cz
Kontaktní telefon: 733 184 793
Provozovatel: Poděbradská sportovní, s.r.o., www.pdysport.cz
Platnost od 1.4.2018

