
PROVOZNÍ ŘÁD ADVENTURE MINIGOLF 

Provozovatel minigolfového hřiště (dále jen MG) 

FrýTajm Osek, příspěvková organizace, IČO 07135033, Zahradní 246, Osek 417 05  

     

Provozní doba:  

Bližší informace o provozní době naleznete na pokladně 3D bludiště nebo na www.frytajmosek.cz  

Provozovatel si vyhrazuje právo změny otevírací doby v závislosti na počasí. Při špatném počasí nebo 

snížené viditelnosti má provozovatel právo hřiště MG uzavřít. 

Po předchozí telefonické domluvě je možné otevřít hřiště MG i mimo provozní dobu. 

Vstup na hřiště je možný výhradně jen s vědomím obsluhy po uhrazení vstupného na pokladně 3D 

bludiště. 

Důležité pokyny 

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu MG se každý návštěvník dobrovolně podrobuje 

ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků. 

Každý návštěvník je po celou dobu využívání MG povinen mít u sebe doklad o zaplacení vstupného 

(vstupenka). V opačném případě je obsluha oprávněna požadovat zaplacení vstupného v plné výši. 

Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu 

sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za úraz či škody způsobené svou 

činností.  

Do areálu MG je povolen vstup osobám od 3 let věku.  

Děti do věku 15 let se mohou pohybovat v areálu hřiště pouze za doprovodu dospělé osoby. Za děti a 

mladistvé návštěvníky MG odpovídají jejich odpovědní zástupci. 

Návštěvník obdrží při uhrazení vstupného hrací kartu (score karta), kde jsou uvedena pravidla hry, 

zapůjčené vybavení apod. 

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit obsluze, která dle potřeby přivolá zdravotnickou pomoc a o 

úrazu učiní záznam do své evidence.  

V areálu MG hřiště je zakázáno:   

• Vstupovat se znečištěnou obuví. 

• Vnášet alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky. 

• Kouřit, manipulovat s ohněm a zábavnou pyrotechnikou. 

• Vstupovat do areálu s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty. 

• Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na hřiště. 

• Poškozovat překážky nebo vybavení MG včetně kopání, odkrývání a jiného narušování 
umělého povrchu. 

• Běhat, skákat a pohybovat se mimo vyznačené trasy. 
• Odkládat jakékoli věci. 

• Konzumovat zde jídlo či nápoje (kromě nápojů zakoupených v areálu 3D bludiště). 

• Vstupovat se psy a jinými zvířaty. 

• Používat a odkládat jízdní kola, koloběžky, kolečkové brusle a jiné podobné prostředky. 

http://www.frytajmosek.cz/


Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a bezpečnostních pokynů, může být z MG vykázána 

bez náhrady vstupného. 

Provozovatel nezodpovídá za poškození oděvů či jiných předmětů při využívání MG. 

Každý hráč ručí za ztrátu i poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50 

Kč, hůl 500 Kč, poškození dráhy 5000 Kč). 

Po ukončení hry jsou návštěvníci povinni předat vybavení (hrací hole, míčky, klíče apod.) zpět obsluze. 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na obsluhu. 

 

 

          Petr Šíla 

ředitel organizace 

  
Důležité kontakty:   
 
Městská policie     777 735 609 
Záchranná služba    155 
Hasiči      150 
Policie ČR     158  
FrýTajm Osek  www.frytajmosek.cz   417 837 253, frytajm@osek.cz  
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