Gebruikersreglement
stedelijke minigolf stad Turnhout
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Hoofdstuk 1: Algemene informatie
Artikel 1.1
Het minigolfterrein is gelegen aan de stedelijke sporthal Stadspark, Steenweg op Zevendonk 18 bus 2, 2300
Turnhout. Deze minigolf is enkel toegankelijk tijdens de openingstijden indien de spelers in het bezit zijn van een
geldig ticket.
Artikel 1.2
De stedelijke minigolf is voor publiek geopend van 1 april tot en met 30 september, dagelijks van 13 tot 21 uur
behoudens uitzonderingen en feestdagen:
De stedelijke minigolf is standaard gesloten op volgende feestdagen:
Dag van de Arbeid (1 mei), Onze Heer Hemelvaart, Pinksteren, Pinkstermaandag, Vlaamse Feestdag (11 juli),
nationale feestdag (21 juli) en Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (15 augustus)
Artikel 1.3
De stedelijke minigolf omvat een officiële wedstrijdbaan van 18 holes.

Hoofdstuk 2: Gebruik van het minigolfterrein
Artikel 2.1
De spelers kunnen een stick, bal, omloopkaart en kaarthouder bekomen in sporthal Stadspark mits betaling van
het overeenkomende tarief voor het gebruik van de stedelijke minigolf. De geldende tarieven zijn terug te vinden
in het retributiereglement.
Artikel 2.2
Dieren zijn niet toegelaten op het terrein, met uitzondering van assistentiehonden.
Artikel 2.3
De volledige omloop van de stedelijke minigolf bestaat uit 18 holes. Een speler die de volledige omloop heeft
afgelegd dient een nieuw ticket te betalen vooraleer een ander spel kan begonnen worden.
Artikel 2.4
Ervaren minigolfers spelen sneller dan anderen. Zij moeten de kans krijgen, na onderling overleg om voorrang te
krijgen.
Artikel 2.5
De golfsticks en balletjes mogen enkel op de golfbanen gebruikt worden.
Artikel 2.6
Elke speler dient de spelregels te kennen en deze na te leven.

Hoofdstuk 3: Ongevallen, beschadigingen en orde(-handhaving)
Artikel 3.1
Het lokale bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
Artikel 3.2
Het gebruik van de golfstick en het balletje is persoonlijk. Bij eventueel verlies of beschadiging wordt een
schadevergoeding gevraagd van de speler(s).
Artikel 3.3
Iedereen die toegang heeft tot het minigolfterrein dient te waken over de orde en netheid op het terrein. De
wandelpaden dienen gebruikt te worden. Afval wordt achtergelaten in de daarvoor bestemde vuilbakken.
Artikel 3.4
Het minigolfterrein dient niet als plaats om te picknicken.
Artikel 3.5
Het is verboden om met een vervoersmiddel (bv. fiets, inlineskates, skateboard, segway, motorfiets, …) het
terrein te betreden, alsook deze tegen de omheining te plaatsen.
Medische hulpmiddelen zoals een rolstoel, rollator, … zijn wel toegelaten op de wandelpaden van het
minigolfterrein.
Artikel 3.9
De Sportdienst is steeds gemachtigd op te treden indien er zich op het terrein moeilijkheden, van eender welke
aard, voordoen.

Iedere gebruiker dient zich te houden aan dit gebruikersreglement betreffende het gebruik van de stedelijke
minigolf stad Turnhout, dat steeds ter inzage hangt in de stedelijke sporthal Stadspark.
Dit gebruikersreglement werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van xx/xx/xxxx.

Stedelijke Sportdienst, 014 44 33 32, sportdienst@turnhout.be
Stedelijke sporthal Stadspark, 014 41 20 66, sporthal@turnhout.be

