
PROVOZNÍ ŘÁD DRIVING RANGE – CVIČNÉHO ODPALIŠTĚ 
1. Provozní řád Driving range (dále jen DR) vydává ZLÍNSAT, spol. s r. o., která je provozovatelem 

DR. 
2. Každý návštěvník DR je povinen seznámit se s provozním řádem DR a jím se řídit a dodržovat 

pravidla golfové etikety dle platných Pravidel golfu (vydávaných R&A).
3. Provozní doba DR je denně 8 – 20 hodin, není-li uvedeno jinak. Provozní doba může být 

omezena. 
4. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny klubových trenérů a dalšího personálu. 
5. V době konání turnajů je provoz DR omezen před začátkem turnaje pro potřeby účastníků turnaje. 

Otevírací doba DR je v době konání turnaje omezena dle propozic daného turnaje.
6. Provoz je částečně omezen také v době konání dětských tréninků v pondělí, úterý, středu, čtvrtek 

a pátek a sobotu dle aktuálního rozpisu tréninků na webových stránkách klubu. 
7. Cvičné odpaly je povoleno provádět pouze z instalovaných cvičných odpalovacích ploch 

a umístěných podložek. 
8. Cvičné odpaly musí být prováděny ve směru ukazatelů vzdálenosti a nesmí přesahovat vzdálenost 

cvičné louky. 
9. Na DR je povoleno používat pouze golfové hole č. 5 a výše. 
10. Návštěvník DR, je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a chovat se tak, aby svým jednání 

nezpůsobil sobě ani jiným osobám zranění nebo poškození a nezpůsobil poškození DR a jeho 
vybavení. 

11. Je povoleno pohybovat se pouze v místech určených pro pohyb osob.
12. Je zakázáno vstupovat a pohybovat se v prostoru DR před odpalovacími plochami v oblasti 

odpalovací louky, kam jsou odpaly směřovány, mimo obsluhy DR. Pokud osoba poruší tento 
zákaz, vstupuje do tohoto prostoru na vlastní nebezpečí nese vlastní zodpovědnost za případnou 
újmu a zranění. 

13. Míče jsou vydávány z automatického vydavače míčů pomocí kreditu na čipové kartě. Případnou 
poruchu vydavače hlaste na golfové recepci. 

14. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a prázdné koše vracet zpět k vydavači míčů. 
15. Správa čipových karet probíhá na golfové recepci v Golf  Clubu Lázně Kostelec u Zlína, z.s., 

(dále jen GCLKO) nebo u manažera klubu. 
16. Každý člen má vlastní čipovou kartu. 
17. Každý nečlen GCLKO může využívat zapůjčenou kartu s vratnou kaucí 100,- Kč. Tato částka mu 

bude při vrácení karty na recepci vyplacena zpět. 
18. Koš obsahuje 27 – 30 míčů. 
19. Cena koše míčů je 50,- Kč pro nečleny GCLKO, 30,- Kč pro členy GCLKO při nabití na jejích 

vlastní kartu. 
20. Na čipovou kartu – zapůjčenou, nebo vlastní členskou, je možné dobíjet libovolnou částku 

s minimální hodnotou ceny jednoho koše. 
21. V případě ztráty nebo zapomenutí členské čipové karty DR, je člen GCLKO odbaven 

na zapůjčenou kartu jako nečlen GCLKO. 
22. Při ztrátě vydává novou členskou čipovou kartu za poplatek 100,- Kč manažer klubu po předchozí

domluvě. Platnost původní karty bude dnem vydání nové karty ukončena. 
23. Je zakázáno zpětně sbírat míče a používat je pro další hru a odnášet cvičné míče mimo DR. 
24. Je zakázáno při hře na hřišti i akademii používat cvičné míče. 
25. Jakékoliv poškození DR nebo jeho vybavení je osoba, která poškození způsobila, nebo která byla 

svědkem poškození, povinna nahlásit obsluze golfu nebo na recepci. 
26. Jakékoliv vědomé poškození je trestné a bude ohlášeno Policii České Republiky. 
27. Osoby porušující provozní řád mohou být obsluhou DR nebo manažerem klubu z DR vykázání 

jednorázově, při opakovaném nerespektování manažerem klubu trvale. 
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