Sportovní povrch - umělá tráva s křemičitým vsypem je určen ke všem druhům kolektivních a
individuálních míčových her. Hřiště je vhodné zejména pro malou kopanou, florbal, tenis, volejbal,
nohejbal a badminton.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
JE ZAKÁZÁNO:
 Pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry) a v kopačkách
s gumovými, kovovými nebo plastovými špunty!
 Lézt po mantinelech a sítích, houpat se na brankové konstrukci!
 Manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji, jezdit zde kole a na kolečkových bruslích!
 Na tomto umělém povrchu nemohou sportovat tělesně postižení – vozíčkáři.
 Na kurt je zákaz donášení nápojů ve skle, je zde zakázána konzumace potravin!
 Na ploše hřiště je ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm!
 V době provozu venkovních bazénů je návštěvníkům hřiště ZAKÁZÁNO pohybovat se volně
po areálu koupaliště BEZ PLATNÉ VSTUPENKY NA KOUPALIŠTĚ!
 V době, kdy je koupaliště mimo provoz, je návštěvníkům hřiště zakázáno pohybovat se volně
po areálu koupaliště a pohybovat se v okolí venkovních bazénů! JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO SE
KOUPAT!

Vstup na hřiště
Vstup na hřiště
Sada tenisáků - nové
Sada tenisáků - použité
Tenisová raketa Wilson
Míč na nohejbal
Míč na volejbal
Míč na kopanou

150,- Kč/1hod.
250,- Kč/2hod.
50,- Kč
25,-Kč
50,-Kč
20,-Kč

200,-Kč vratná záloha

200,- Kč vratná záloha

PRAVIDLA VSTUPU:
 Vstup na hřiště je povolen pouze po domluvě se správcem minigolfu, přes minigolfové hřiště.
 U správce si hráči vyzvedávají a opět zde odevzdávají klíče od kurtu. Po hře se kurt předává
UKLIZENÝ A ZAMČENÝ!
 Při odchodu se správci minigolfu hradí poplatky za hřiště.
 Pokud hráči potřebují vyměnit (odstranit, zvednout) síť nebo mají jiné požadavky, vše
domlouvají se správcem minigolfu. U správce minigolfu si můžete zapůjčit sportovní náčiní.
 Veškeré závady, které zjistíte nebo které se při Vaší přítomnosti vyskytnou, hlaste správci
minigolfu.
O REZERVACI MŮŽETE POŽÁDAT SPRÁVCE MINIGOLFU (TEL.: 606 620 632) NEBO
NA: aquadrom@tsmost.cz
UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU!!!
Provozovatel: Technické služby města Mostu a.s., provoz OÚZ - Aquadrom
www.tsmost.cz www.aquadrom.cz

ZÁSADY POUŽITÍ ŠATEN A SPRCH - PROVOZNÍ ŘÁD
POPIS ZAŘÍZENÍ:
 Návštěvníkům hřiště jsou k dispozici 2 oddělené šatny, které lze použít pro jednotlivé
hráče, týmy nebo pro muže a ženy.
 Šatna je vybavena 6 uzamykatelnými skříňkami, je zde umyvadlo, WC a sprcha.
V šatně „Muži“ je navíc pisoár.
 Každá šatna je napojena na 100 litrový zásobník TÚV, což odpovídá požadavkům na
běžný provoz a očistu. Za běžný provoz považujeme přiměřené použití jedné sprchy
(doba sprchování max. 10 min.) pro 4 hráče následně po sobě.
 Šatny nejsou vytápěny.
 Běžný, základní úklid podlahy provádí návštěvník šatny, resp. poslední odcházející ze
šatny.
PRAVIDLA VSTUPU:
 Klíče od šaten si hráči zapůjčí u správce minigolfu a po hře je zde opět odevzdají.
 Šatny se předávají uzamčené a běžně uklizené. Při odchodu se správci minigolfu hradí
poplatky.
 Vstup do šaten je povolen pouze hráčům, platícím příplatek za použití šatny a sprchy.
 V šatnách neodkládejte cenné věci, peníze, klíče od bytu nebo vozu, mobilní telefony,
apod. Za uvedené věci provozovatel nenese odpovědnost.
 Provozovatel je odpovědný pouze za běžné věci zde uložené, související s účelem hry:
svršky, obuv, náhradní sportovní náčiní apod. To vše jen za předpokladu, že uložené
věci budou odcizeny ze zamčených skříněk a šaten a že tyto byly násilně otevřeny.
 Veškeré závady, které zjistíte nebo které se při Vaší přítomnosti vyskytnou, ztráty a
nálezy, vše hlaste správci minigolfu.
 Ztráty klíčů, poškození zařízení, atd. jsou hráči povinni nahlásit správci.
 Jakoukoliv ztrátu a poškození je hráč povinen uhradit provozovateli v plné výši.

1 hráč

2 hráči

Použití šatny a
15,-Kč
25,-Kč
sprchy
Tři, pět a více hráčů: 10,-Kč/hráč

4 hráči
40,-Kč

Pokud 1 sprchu v postupném sledu použijí více než 4 hráči, nemůžeme nijak zaručit dostatek
teplé vody.
Šatnové zázemí víceúčelového hřiště bylo vybudováno za finanční podpory Vršanské uhelné a.s.

O REZERVACI MŮŽETE POŽÁDAT SPRÁVCE MINIGOLFU (TEL.: 606 620 632)
NEBO NA: aquadrom@tsmost.cz
UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU!!!
Provozovatel: Technické služby města Mostu a.s., provoz OÚZ - Aquadrom
www.tsmost.cz www.aquadrom.cz

