Prevádzkový poriadok
Detské Centrum farbičky je otvorené denne v čase od 09.00 do 19.00 h.
Je určené pre deti do 10 rokov.
Celá hracia plocha centra je určená výlučne pre deti.
Vstup dieťaťa do priestorov centra je možný len v sprievode dospelej zodpovednej
osoby.
5. Zodpovednosť dieťaťa za prípadný úraz a škodu spôsobenú dieťaťom v priestoroch
centra má v celom rozsahu zodpovedná osoba, s ktorou dieťa prišlo.
6. V priestoroch centra je zakázané:
- prinášať vlastné jedlo a nápoje s výnimkou batoliat,
- konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, nápoje a žuvačky. Jedlo a nápoje
zakúpené v priestoroch centra je možné konzumovať len v priestoroch kaviarne,
nikde inde.
- agresívne hranie, ktoré ohrozuje bezpečnosť dieťaťa ako aj ostatných detí,
- šplhanie po bočných sieťach ihriska a pohyb po šmykľavkách v protismere sklzu,
- mať pri sebe ostré predmety (kovové pracky opaskov, kľúčenky, šatky, šály,
šperky, retiazky na krku dieťaťa, hodinky),
- fajčiť a používať otvorený oheň.
7. Vstup na ihrisko a do priestorov centra je možný iba v ponožkách alebo v prezuvkách,
ktorých podrážka je biela - nezanecháva stopy. Do priestorov ihriska je povinný každý
návštevník sa vyzuť.
8. Prevádzkovateľ ihriska nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo
majetku osôb v priestoroch centra.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykázať z priestoru centra deti a ich sprievod
v prípade:
- agresívneho a vulgárneho správania,
- nedostatočnej hygieny
- ak osoba, ktorá sprevádza dieťa, je pod vplyvom alkoholu, prípadne iných látok
znižujúcich jej schopnosť dozerať na dieťa,
- nadmernej hlučnosti,
- zjavného ochorenia dieťaťa.
Posúdenie týchto situácií je plne v kompetencii zamestnancov centra.
10. Za akékoľvek porušenie prevádzkového poriadku, bude po predchádzajúcom
napomenutí zo strany zamestnancov centra osoba, ktorá spôsobí porušenie, vykázaná
z priestorov centra.
11. V prípade poškodenia majetku v priestoroch centra, nesie zodpovednosť za škodu
osoba, ktorá ju spôsobila a prevádzkovateľ si nárokuje náhradu vzniknutej škody.
12. Priestor centra je monitorovaný kamerovým a bezpečnostným systémom.
13. V prípade, že nesúhlasíte s akoukoľvek časťou prevádzkového poriadku, nevstupujte
prosím do priestorov centra a nezakupujte si vstup.
14. Zakúpením vstupu do centra potvrdzujete, že ste si prečítali prevádzkový poriadok,
súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a zaväzujete sa ho dodržiavať.
Akékoľvek nejasnosti konzultujte pred zakúpením vstupu s personálom centra.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám príjemne prežité chvíle v našom centre.
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