Provozní řád herny a dopravního hřiště
Všechny děti musí být doprovázeny osobou starší 18 let, která za ně plně zodpovídá po celou dobu
pobytu. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá
doprovázející osoba, která také ručí za škody, které jí svěřené dítě způsobí na zařízení herny,
dopravního hřiště nebo jiným návštěvníkům.
Do herny a na dopravní hřiště je vstup povolen pouze bez bot v ponožkách nebo přezůvkách.
K odložení oblečení a bot mohou návštěvníci využít uzamykatelné boxy (vratná záloha 10,-Kč) nebo
si mohou odložit na věšák v prostorách baru. Za takto volně odložené věci provozovatel neručí a
v případě jejich krádeže či poškození nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
Kočárky mohou návštěvníci nechávat v prostorách baru nebo je možné je po domluvě uzamknout
v depozitu u studovny.
Všechny herní prvky musí být používány jen v souladu s jejich určením a je nutné dodržovat jejich
nosnost.
Do herny je zakázáno jezdit z dopravního hřiště na dopravních prostředcích.
Před odchodem z herny je zodpovědná osoba povinna po dítěti uklidit hračky a další herní prvky.
Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorách
baru. Konzumovat lze vlastní jídlo i pití, k ohřevu slouží samoobslužná varná konvice a mikrovlnka.
V prostorách herny, dopravního hřiště i baru je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje,
omamné látky a platí zde i zákaz vstupu zvířat.
Na toaletách je pro děti připraven přebalovací pult a nočníky. Nočník je nutné po použití vyčistit
připraveným dezinfekčním prostředkem a vytřít papírovou utěrkou.
Při porušení provozního řádu nebo agresivním chování dítěte je dozorující personál oprávněn
vykázat návštěvníka z herny nebo dopravního hřiště bez nároku na vrácení vstupného.
Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu a dodržovat provozní řád
herny a dopravního hřiště.
ceník: MŠ, ZŠ, rodič nebo zodpovědná osoba s platnou čtenářskou průkazkou a dítě s platnou
čtenářskou průkazkou Knihánek, Bookstart nebo dětskou průkazkou – ZDARMA
dospělý doprovod bez registrace - 20,-Kč
dítě 0-15 let bez registrace - 40,-Kč
pronájem: 300,-Kč/1hod, pouze sobota odpoledne

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

