Vyhlásenie
Zákazník berie na vedomie, že:
(i) aktivity/ hry zábavného centra sú fyzicky aj psychicky náročné a môžu vyvolať pocit úzkosti, strachu.
(ii) súčasťou aktivít/ hier zábavného centra sú a) zariadenia na svetelné efekty; b) zariadenia na výrobu
pary; c) úlohy na premiestňovanie vlastnej váhy alebo bremien s váhou do 5 kg; d) vratké plošiny a
samohybné predmety; e) priestory so zníženou viditeľnosťou; a f) stiesnené priestory;
(iii) do herného priestoru zábavného centra je zakázaný vstup osobám postihnutým horúčkou,
akýmikoľvek nákazlivými a/ alebo inými infekčnými chorobami, kožnými chorobami, srdcovo-cievnymi
chorobami alebo epilepsiou (ďalej len „kontraindikácie“);
(iv) do herného priestoru zábavného centra je zakázaný vstup osôb pod vplyvom alkoholu, omamných
a/ alebo psychotropných látok;
(v) je zakázané priniesť do zábavného centra a konzumovať vlastné jedlo a nápoje;
(vi) je zakázaná konzumácia jedla a nápojov mimo vyhradeného priestoru, ako aj žutia žuvačky;
(vii) je zakázané manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo akokoľvek manipulovať so zábavnou
pyrotechnikou vo všetkých priestoroch zábavného parku;
(viii) je zakázané šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené;
(ix) počas použitia atrakcií v jednotlivých miestnostiach zábavného parku sa neodporúča mať na sebe
retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, ďalej mobilné telefóny, slnečné okuliare a akékoľvek iné
predmety, ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare má zákazník na vlastné nebezpečenstvo); a
(x) skrinky v šatni sú určené na odkladanie civilného oblečenia zákazníka a jeho osobných vecí, avšak
nie na odkladanie nákupov, dokladov, šperkov a iných cenností, elektroniky alebo finančnej hotovosti.
Zákazník je povinný:
(i) nepreceňovať svoje schopnosti a zručnosti, zhodnotiť svoj zdravotný stav a vyhodnotiť či mu tento
dovoľuje jednotlivé aktivity/ hry absolvovať;
(ii) pred vstupom do herného priestoru zábavného centra informovať obsluhu centra o svojich
ochoreniach, a to najmä, nie však výlučne o tých, ktoré súvisia s kontraindikáciami a/ alebo ktoré môžu
brániť v bezpečnom používaní služieb centra;
(iii) vstúpiť do herného priestoru zábavného centra v pevnej, čistej a športovej obuvi a odeve;
(iv) dodržiavať pokyny personálu zábavného centra;
(v) ohlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia alebo vybavenia zábavného centra;
(vi) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholu, omamných a/ alebo psychotropných látok vo
všetkých priestoroch zábavného centra;

(vii) dodržiavať zákaz prinášania alkoholu, omamných a/ alebo psychotropných látok, horľavín a
akýchkoľvek chemických látok (resp. chemikálií) do priestorov zábavného centra;
(viii) dodržiavať zákaz používania vlastného zdroja hudby;
(ix) dodržiavať zákaz vnášania sklenených predmetov (napríklad pohárov) do herného priestoru
zábavného centra;
(x) správať sa spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť a poriadok v priestoroch zábavného centra a
nerušiť ostatných zákazníkov neúmerným hlukom;
(xi) správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu hracích atrakcií v dôsledku
nevhodného správania sa a nedodržiavania návodu na ich použitie; V prípade porušenia tejto povinnosti
je prevádzkovateľ oprávnený vykázať zákazníka zo zábavného centra bez akéhokoľvek nároku na
vrátenie vstupného;
(xii) zariadenie a vybavenie zábavného centra používať výlučne spôsobom na to určeným a tak, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu a ohrozeniu vlastného zdravia a/ alebo zdravia iných návštevníkov;
(xiii) pri používaní sprchovacích zariadení používať vlastný uterák; a
(xiv) dodržiavať povinnosti a pravidlá správania sa v priestoroch zábavného centra vyplývajúce z
prevádzkového poriadku a / alebo pokynov personálu zábavného centra.
Zákazník vyhlasuje, že:
(i) sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom zábavného centra, ktorý je umiestnený na recepcii
zábavného centra;
(ii) je osobou staršou ako 15 rokov a v prípade, ak je osobou mladšou ako 15 rokov, že je v sprievode
rodiča, zákonného zástupcu alebo osoby staršej ako 18 rokov;
(iii) je si vedomý, že vstupuje do priestorov zábavného centra na vlastné nebezpečenstvo; a
(iv) zapožičané pomôcky a ďalšie vybavenie zábavného centra zákazník používa na vlastnú
zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si zákazník zapríčiní vlastnou neopatrnosťou,
nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu, nerešpektovaním prevádzkového poriadku a/ alebo
pokynov personálu zábavného centra, neberie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
Meno a priezvisko návštevníka, resp. rodiča alebo zákonného zástupcu

Dátum narodenia

Mená a priezviská detí v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, dátum narodenia:

V Bratislave dňa: …………………

Podpis: ……………………

