
Provozní řád areálu GOLF RESORT Black Bridee

obecná ustanovení
o provozní řád stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového areálu Black Bridge.

. Golfovým areálem se rozumí: 18 jamkové hřiště (odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), driving

range, cvičné plochy (putting a chipping greeny, 3 jamková akadamie) a odpočinková místa hřiŠtě.

K areálu resortu dále náleží: parkoviště, klubovna s restaurací a přilehlými objekty, vjezd do areálu,

přístupové cesty a hotelové apartmány.

. Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, hoteloví hosté, návštěvníci restaurace, návštěvníci

společenských akcí probíhajících v prostorách areálu, osoby areálem procházejícía ostatníosoby, které

mají souh las provozovatele.

o provozovatelem se rozumí majitelé, zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo

provoz golfového areálu.

o Tento provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem golfového areálu Black Bridge. každý

svým vstupem vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnosti tohoto Provozního řádu.

o provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu veřejnosti do areálu k zamezení škod a zabezpečení

ochrany zdraví.

o provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat dodržování provozního řádu a v případě neuposlechnutí či

opakovaného porušení má právo na vyhoštění návštěvníka z golfového areálu Black Bridge.

o provozovatel může omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu v případě konání smluvně vázaných akcí.

Klubovna
o Areál je přístupný pro návštěvníky v provozní době zpravidla od 7:00 a končí soumrakem, nejpozději však

22:00 hod. Provozní doba může být změněna provozovatelem v závislosti na ročním obdobÍ, stavu poČasí

a hřiště. Aktuální informace jsou k dispozici na recepci a na internetových stránkách www.grcm.cz.

. kouření v klubolně je zakázáno vyjma míst k tomu určených.

o Do klubovny a restaurace není povolen vstup a průjezd golfovým vozíkem.

o ve vnitřních prostorách klubovny je zákaz volného pohybu psů.

Bu8gy

. Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci a využít přidělené číslo

buggy.

o při použití buggy je třeba dodržovat přiměřenou rychlost a jezdit po cestách k tomu určených, případně

po fairwayích. S vozíky se zásadně nejezdí na odpaliště a greeny a do jejich blízkosti.

o zákaz řízeníbuggy do 14 let bez doprovodu rodiče.

o Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.

o povolený počet osob v buggy jsou maximálně 2 osoby.

. Hřáči/řidičijsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.

o Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost buggy.

o Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací.

Hráč oznámí veškeré poškození na buggy nebo škody na majetku v recepci.



HráČ/řidiČ je odPovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou
manipulací s buggy.

Při PoruŠenítěchto povinností mŮže být hráčovi odebrána bugBy a bude vyloučen ze hry bez náhrady.

Hřiště a cvičné plochy
K výuce golfu jsou v celém resortu oprávněni pouze trenéři, kteří před tréninkem zaplatili nájemné za
tréninkové místo či hru nebo mají s provozovatelem jinou dohodu.

Pokud se hráČ, ktěiý si zarezervoval hrací tee time, bez omluvy opakovaně nedostaví (min. 2x), vyhrazuje
si provozovatel právo neumožnit mu rezervaci své hry v systému Tee Time. Hráč bude převeden na tzv.
Black list, jeho hra bude následně umožněna pouze v případě uhrazení storno poplatku v hodnotě 500,-
Kč.

HráČ je Povinen se nahlásit na recepci, odbavit se a zaplatit své fee výhradně před hrou. Hráč je taktéž
Povinen se Prokázat platným identifikačním dokladem (QR kódem či kartou če r) nebo jiným platným
dokladem totoŽnosti (oP, pas). Pokud se prokáže, že hráč poplatek předem neuhradil, nebo se vydával za
jiného hráČe, mŮŽe být vyloučen ze hry bez nároku na náhradu a přidán na Black list.

V PříPadě Produktu Kredit Play je hráč povinen se taktéž odbavit před hrou, umožněno je ale itelefonické
odbavenÍ. Produkt Kredit Play mohou využívat pouze držitelé a disponentitohoto produktu. ostatní hráči
mohou uplatňovat hru na kp pouze za přítomnostia na pokyn disponenta.

V 1 fli8htu mohou hrát maximálně 4 hráči v případě, že nedojde k omezení Vládními nařízeními, kde je
třeba se těmito opatřeními řídit.

HrY na hřiŠtise mŮŽe ÚČastnit pouze hráČ s platným osvědčením o hře (zelenou kartou). Dále hráč, který ji
dosud nezískal, ale jiŽ ÚsPěŠně složil zkoušku golfové způsobilosti, případně hraje s profesionálním
trenérem nebo garantem (jehoŽ HCP je niŽší než 36). Ten zodpovídá za dodržování tempa hry a chování
hráče. Provozovatel si vyhrazuje povolení výjimky.

Časový limit hrY na 9 jamek je 2h 20min, pro hru na 18 jamek je 4h 40 min. V průběhu hry je možné využít
zastáVkY na obČerstvení na 10. jamce a to na 10 minut. Ostatní hráčijsou povinni tuto zastávku
resPektovat. NávŠtěvnícijsou Povinni dodržovat tempo hry, dále jsou povinni respektovat pokyny
marŠála. MarŠál uPozorní hráČe na pomalou hru a požádá o zrychlení. Kvůli plynulosti hry může maršál
nařídit puŠtění následujícího flightu před sebe, popřípadě vynechání jamky, přesunutí na jinou jamku,
v krajním případně vyloučení ze hry.

V PříPadě Probíhající ÚdrŽby hřiště bude hráč informován o této údržbě v den údržby informačnícedulí
umístěnou na hlavní recepci hřiště. Hráčijsou povinni věnovat těmto informacím pozornost. Hráč si
nemŮŽe nárokovat slevu na fee Či náhradnífee v případě, že probíhá údržba na hřištia hřiště o této
ÚdrŽbě informovalo Před zahájením a zakoupením hry (informační cedulí na recepci).

NávŠtěvníci na hřiŠti i na cvičných plochách jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců, maršálů,
greenkeeperů a respektovat výstražné cedule na hřišti.

NávŠtěvníci jsou Povinni dodrŽovat golfovou etiketu, nosit oblečení a obuv vhodnou na golf, být dochvilní
(odbavit se alesPoň ].0 min. před hrou), nerušit ostatní hráče. Na cvičných plochách se tolerují jeansy.

HráČ i doProvod hráČe vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí a s plnou odpovědností.

NávŠtěvník Plně zodpovídá za Škody zpŮsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které
způsobí svojí činností.



Vulgární chování vůči maršálům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním
návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě
takového chování může být vykázán z areálu golfového resortu.

Návštěvnícijsou povinnidodržovat bezpečnost na hřišti, pokud letí míč směrem k jiným hráčům, upozorní
na něj hlasitým voláním ,,FORE" [fór], a to i v případě, že se nejedná o jeho míč. Je třeba brát ohled i na

kolemjdoucíveřejnost a vozy pohybující se na veřejných cestách a cyklostezkách.

V případě bouřky jsou hráčipovinnipřerušit hru a co nejrychlejiopustit hřiště. Na bouřku budou hráči

upozorněni zvukovým signálem sirény. V případě přerušenídéle jak 60 min. mohou hráči požádat na

recepci o tzv. bouřkové fee (nárok na novou hru pro hráče, kteří nedohráli 5 a více jamek). Bouřkové fee
je platné 7 dnů od vystavení. Recepce posoudí fee na 9 ev. 18 jamek. Hráč si může nárokovat bouřkové
fee pouze v případě bouřky (nevztahuje se na déšť, vítr atd.). Evakuační zóny jsou v klubovně, restauraci
nebo v kavárně na driving range.

Hráčijsou povinni pečovat o hřiště, vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči

na greenu.

Hráč neruší ostatní hráče, v ideálním případě vypne nebo zt]ší mobilní zařízení při hře.

Na hřištije zakázáno hrát tréninkovými (drivingovými míči). Provozovatel toto považuje za krádež a hráč
bude vyloučen ze hřiště.

Je přísně zakázáno odnášet tréninkové míče ve vlastnictví resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto
bude jednat, je povinen provozovali nahradit vzniklou škodu.

Na hřiště je zakázán vstup s kočárky bez ochranné sítě a s malými dětmi. Taktéž je zakázán vstup se psy
bez vodítka.

NávŠtěvníkŮm je zakázán vstup na dopadovou plochu driving range a dalších Oblastí se zákazem vstupu.

Při pohybu návštěvníků v patře na driving range dodržujte bezpečný odstup od hrany 1,5 m! Vstup do
patra driving range je na vlastní bezpečí. Není dovoleno v tomto prostoru nechávat děti mladší 10 let bez
dozoru.

V areálu je povolené parkování pouze na místech k tomu určených.

Ve všech prostorách areálu se dodržuje pořádek.

Trestem za nedodržování provozního řádu je vyloučení ze hry bez nároku na náhradu.

NávŠtěvníci dodržují zásadu golfistů ,,Hřiště se opouští v lepším stavu, než jsem na něj vstoupil."

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

lng. pavel Švehla, ředitel GRBB

V Praze dne 1. 3,2027

E3íaii]€aa
/+§

&off Ř§s§ft ČftÝ 9á§ťt
Národníď hmiinó 831, 1

Ř2vo7,1t§:I

Maké yoUr llr" 9tecxcrl

a

a


