NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI LOPOGOLF

I.

Společnost Lopogolf: (dále jen Lopogolf) se sídlem: statutární město Ostrava, městský
obvod: Martinov, ul.: Martinovská, číslo parcely: 3197, 3198, poštovní směrovací číslo:
723 00 je soukromou společností, která je zastoupena ředitelem Vilémem Honyszem.

II.

Areál Lopogolf: Areál Lopogolf se skládá z těchto částí: hřiště, hrací plochy lopogolf,
kancelář společnosti Lopogolf (na ostatní plochy mají hráči vstup zakázán).

III.

Ochrana majetku Lopogolfu a přírody: Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého
pobytu v areálu Lopogolfu chovat podle pravidel občanského soužití a s největší
ohleduplností vůči přírodnímu prostředí a majetku Lopogolfu i vůči ostatním návštěvníkům,
spoluhráčům. Oprávnění pracovníci Lopogolfu mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v
zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků. Oprávnění pracovníci mohou dále
provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou
povinni uposlechnout pokyny těchto oprávněných pracovníků. Při neuposlechnutí mohou být
návštěvníci z areálu vykázáni a náklady na vstupné nebo dopravu jim nebudou vráceny.
Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, zeleň i jakýkoli jiný majetek v areálu Lopogolfu a
v blízkosti něj:
- trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat rostliny;
- zatěžovat návštěvníky, živočichy areálu a okolí nadměrným hlukem;
- poškozovat a ničit veškerý majetek společnosti, informační zařízení;
- psát nebo malovat po zdech a informačních zařízeních v areálu Lopogolf;
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše nebo do špatných košů na tříděný odpad;
Jiné užívání areálu Lopogolf (pochůzkový a stánkový prodej, umísťování propagačních
materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na
základě předem uděleného písemného souhlasu vedení společnosti. (VIII.)

IV.

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků: V celém areálu Lopogolf je zakázána
manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří pouze vyhrazené ohniště v horní části hřiště.
Při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm jsou návštěvníci povinni dodržovat maximální
opatrnost a příslušné bezpečnostní předpisy. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci
povinni řídit se pokyny pracovníků a urychleně zhasit požár hasicím přístrojem nacházejícím
se v místě označeném piktogramy hasicího přístroje. V celém areálu Lopogolf ,včetně
venkovních nezakrytých prostor kromě míst vyhrazených pro kuřáky, je zakázáno kouření.
Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu Lopogolf pohybovat s opatrností a
předcházet riziku možnosti úrazu. Případný úraz v průběhu hry je nutné neprodleně nahlásit
v kanceláři nebo nejbližšímu přítomnému zaměstnanci, a pokud bude nutno, úraz ošetří
výbavou lékárničky, která se nachází na viditelně označeném místě. Vedení Lopogolfu
neodpovídá za žádné úrazy a škody vzniklé nejen v důsledku porušení NŘ. Lopogolf si
vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál Lopogolf z klimatických, bezpečnostních nebo
provozních důvodů.
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V.

Závěrečná ustanovení: Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci uplatnit
písemně, e-mailem, pomocí webových stránek nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na
vedení Lopogolfu. Návštěvníci, kteří porušují ustanovení NŘ řádu, mohou být z areálu
vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci
podle platných předpisů.

VI.

Provozní doba a vstupné: Hřiště určené pro hru je přístupné ve stanovených návštěvních
hodinách. Návštěvní hodiny jsou rozdílné v různých měsících roku. Aktuální informace o
návštěvní době a další důležité informace jsou vyvěšeny na pokladně a na webové adrese
www.lopogolf.webnode.cz .Venkovní prostor je nutné opustit nejpozději 45 minut po
ukončení prodeje vstupenek. Neoprávněný vstup návštěvníků do venkovního areálu mimo
dobu vymezenou návštěvními hodinami je zakázán. Venkovní areál a expozice jsou
přístupné pouze s platnou vstupenkou. Vstupné se platí před vstupem do areálu hřiště. Po
zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou je povinen uschovat u sebe po
celou dobu návštěvy a na požádání ji předložit oprávněnému pracovníkovi Lopogolfu ke
kontrole. Obdobně platí tato ustanovení i pro držitele speciálních vstupů zdarma. V určitých
obdobích může být na hřiště pro hru umožněn vstup zdarma. Aktuální informace o druzích,
výši vstupného, slevách a obdobích případného bezplatného vstupu jsou vyvěšeny v
kanceláři Lopogolf a na internetové adrese www.lopogolf,webnode.cz . Žadatelé o zlevněné
vstupenky jsou povinni doložit oprávněnost ke slevě příslušným platným dokladem.
Zakoupené vstupenky nelze vracet.

VII.

Další ustanovení pro venkovní plochy: Na venkovní areál je zakázán vjezd veškerých
motorových vozidel s výjimkou vozidel Lopogolfu . Ve venkovních prostorech je zakázána
jízda na jízdních kolech a kolečkových bruslích. Vodění jízdních kol je dovoleno. V areálu je
zakázán vstup do záhonů. Vstup na ostatní trávníkové plochy potřebný ke hře. Pokud se na
hřišti hraje lopogolf, mají zde ostatní osoby mimo další spoluhráče zakázán vstup.
Fotografování a pořizování videozáznamů pro osobní účely je povoleno, musí být však
předem ohlášeno. Pořízené fotografie nelze bez předchozího souhlasu Lopogolfu využívat
ke komerčním účelům. Pro fotografování pro komerční účely je potřeba získat předem
povolení společnosti Lopogolf, povolenka musí být nošena na viditelném místě. Vstup se
psy na venkovní expozice je povolen. Psi musí být na vodítku. Doprovázející osoba je
povinna uklízet po svých psech exkrementy. Návštěvníci, kteří dopustí, aby jejich psi volně
pobíhali nebo neuklidili exkrementy, budou vykázání z areálu Lopogolf bez nároku na
jakoukoli náhradu vstupného a bude po nich vymáhána náhrada škod. V celém areálu platí
zákaz zakládání černých skládek.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. července 2013. Všem návštěvníkům areálu Lopogolf
děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvního řádu.
Návštěvník koupí vstupenky automaticky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

V Ostravě dne 1. 7. 2013

………………….……………….
Za vedení společnosti Vilém Honysz
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