Pravidla pro využití golfového a tenisového areálu

Otevření areálu se týká pouze venkovních tenisových kurtů, golfového
venkovního odpaliště (drivingu) a chippingu. Vnitřní sportoviště a zázemí
(včetně šaten a sprch) zůstávají nadále uzavřena

1/ do areálu mají vstup povolen pouze zdraví hráči, trenéři a doprovod (bez
respiračních problémů)

2/ v celém areálu se pohybujte s rouškou na ústech a nose
- pouze při samotné hře není třeba rouška při dodržení minimální
vzdálenosti 2 metry od ostatních hráčů, trenérů a zaměstnanců Hotelu
Čechie Praha, a.s.
3/ golfový a tenisový areál otevřen od 8 do 20hodin

4/ vchod na golfové plochy (driving range, chipping green) pouze přes
tenisový klub – odbavovací okénko náhradní recepce je označeno

5/ u okénka se nezdržujte déle, než je nutné a dodržujte hygienická opatření
- u okénka se nahlaste, uhraďte vstup, případně si zakupte občerstvení
S SEBOU
- v případě fronty u okénka dodržujte odstup od ostatních minimálně 2
metry
- preferujeme platby kartou
6/ na driving range, na chipping greenu a tenisových dvorcích udržujte odstup
od ostatních hráčů, trenérů a zaměstnanců minimálně 2 metry

7/ dezinfekce jsou k dispozici u košíků na míče (na drivingu i chippingu)a u
odbavovacího okénka tenisového klubu

8/ možnost využití toalet v tenisovém klubu – v případě, že je toaleta obsazena,
je třeba vyčkat v čekací zóně, která se nachází venku před vstupem do zázemí
tenisu

9/ po ukončení hry opusťte areál

10/ na cvičných venkovních plochách nejsou k dispozici z hygienických důvodů
v bunkerech hrábě (bunker po sobě alespoň trochu upravit botou nebo holí) a
na greenech je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s praporky. Na
tenisových kurtech nebude z hygienických důvodů umístěn empire

11/ koše na míče a kliky od tenisových dvorců jsou pravidelně dezinfikovány

12/ trenéři jsou povinni udržovat odstup od klientů minimálně 2 metry
- při tréninku s více osobami je třeba dodržovat odstup od klientů
minimálně 2 metry a klienti jsou povinni dodržovat odstup od sebe také
minimálně 2 metry
13/sledujte, prosím, pravidla, která mohou být aktualizována v důsledku vývoje
mimořádné události

Předem děkujeme za dodržování veškerých omezení. Jejich nerespektování je
důvodem k ukončení hry.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na telefonní číslo 266194117

