
 

Mimořádný režim provozu areálu Golf Beřovice 

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 dochází k regulovanému otevření vybraných venkovních sportovišť a s 

účinností od 7. 4. 2020 od 9:00 byl zahájen v omezené režimu provoz golfového areál v Beřovicích. Naší prioritou je 

nabídnout sportovní vyžití při zachování maximální možné ochrany zdraví všech návštěvníků a personálu. Kromě 

této naší priority splňuje mimořádný režim provozu našeho areálu všechny podmínky omezení dle aktuálně 

platného vládního nařízení a jako provozovatel neseme ta toto plnou odpovědnost.  

1) Příjezd a odjezd – do areálu se dostavte v přiměřeně době před hrou nebo tréninkem. 
 

2) Klubovna, restaurace a terasa – od pondělí 11. 5. 2020 je otevřena standardní recepce, pro-shop, terasa 

s nabídkou nápojů a jídel, toalety. Vnitřní část restaurace, šatny a sprchy jsou nadále zavřeny.  
 

3) Roušky a rozestupy – dle vládního nařízení mají všichni návštěvníci povinnost zakrytého obličeje rouškou 

nebo šátkem vždy před a po sportovní aktivitě, dodržovat minimální odstup od ostatních návštěvníků 2m. 

Tato povinnost platí na parkovištích, cestách a ve všech přístupných vnitřních prostorech areálu.  
 

4) Otevřená sportoviště a režim využití 

a. Mistrovské hřiště – startovní časy po 10 min., maximálně 4 osoby v 1 flightu za předpokladu, že hráči 

dodržují po celou dobu hry vzájemný odstup minimálně 2m (povinnost dodržení minimální vzdálenosti 

se netýká osob žijících ve společné domácnosti)  
 

b. Akademické hřiště – startovní časy po 15 min., maximálně 4 osoby v 1 flightu za předpokladu, že hráči 

dodržují po celou dobu hry vzájemný odstup minimálně 2m (povinnost dodržení minimální vzdálenosti 

se netýká osob žijících ve společné domácnosti) 
 

c. Driving range a ostatní cvičné plochy – pro trénink odpalů je možné využívat pouze instalované rohožky, 

zaručující dodržení bezpečné vzdálenosti, ostatní pouze po nezbytně nutnou dobu před hrou a při 

dodržení minimálního odstupu 
 

d. Bunkery a praporkové tyče – v písečných bunkerech nejsou dostupné hrábě (prosím upravujte po sobě 

velké nerovnosti holí nebo nohou) a při patování nevyndávejte praporkovou tyč z jamky 
 

5) Rezervace – vstup na mistrovské hřiště i akademické hřiště bude povolen pouze hráčům s předem 

rezervovaným hracím časem přes webové stránky, nebo přes recepci. Doporučujeme on-line rezervaci hry a 

buggy předem. 
 

6) Platby a odbavení – veškeré platby za služby jsou možné platební kartou i v hotovosti 

a. Standardní recepce v klubovně - telefon +420 602 525 242, akceptace plateb, rezervace, prodej služeb a 

golfového vybavení, odbavení hráčů (kromě členů GCBER, využívajících samo odbavovací čtečku na 

jamce č.1)  
 

b. On-line prodej – využijte nejbezpečnější a nejvýhodnější způsob rezervace a nákupu hracích fee na 

mistrovské hřiště. Pouze na webu www.gcbr.cz/rezervace/ získáte nejvýhodnější nabídky. 

Při odbavení v recepci pouze předložíte potvrzující e-mailovou fakturu (stačí náhled v telefonu) 
 

7) Občerstvení -  terasa restaurace a občerstvovací domek na 10. jamce (PO-PÁ samoobsluha), možnost výběru 

nápojů do hry z lednice u startovacího domečku a následné zaplacení v restauraci. 
 

Předem děkujeme za pochopení a striktní dodržování výše uvedených pravidel, jejichž porušování by 

kromě postihů provozovatele vedlo k možnému vyloučení hráčů ze hry bez nároku vrácení vstupného. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Golf Beřovice 

http://www.gcbr.cz/rezervace/

