PREVÁDZKOVÝ PORIADOK FUN PARKU

1. Opatrovníci sú zodpovední za bezpečnosť detí nachádzajúcich sa v zábavnej zóne.
2. Pre návštevníkov výstavy nie je za pobyt v zábavnej zóne účtovaný žiadny poplatok.
3. Pracovníci na výstave nie sú kvalifikovaným personálom, ktorý môže zabezpečiť starostlivosť o
deti.
4. Do zábavnej zóny vstupujte, prosím, bez batohov, plastových a iných tašiek.
5. Pre zaistenie väčšej bezpečnosti detí je v priestoroch zábavnej zóny nainštalovaný bezpečnostný
kamerový systém.
6. Deti by mali vstupovať do zábavnej zóny s čistými rukami.
7. Vstup do zábavnej zóny je pre deti a dospelých povolený iba v ponožkách.
8. V priestoroch zábavnej zóny je zakázané kričať, behať, strkať sa, liezť po regáloch a po iných
častiach vybavenia.
9. Do zábavnej zóny nie je povolené vnášať ani z nej vynášať kocky LEGO® a iné hračky.
10. V zábavnej zóne platí zákaz jedenia a pitia.
11. Na oddeľovanie jednotlivých prvkov používajte iba špeciálny oddeľovač kociek alebo môžete
požiadať o pomoc pracovníka na výstave.
12. Akékoľvek problémy počas zábavy s kockami alebo iné záležitosti súvisiace s fungovaním
zábavnej zóny je potrebné nahlásiť pracovníkovi na výstave.
13. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť vstup ďalších návštevníkov do zábavnej zóny
v prípade, ak by väčší počet osôb mohol ohroziť komfort a bezpečnosť návštevníkov
nachádzajúcich sa v zábavnej zóne.
14. Organizátor nezodpovedá za osobné veci a predmety zabudnuté alebo stratené v zábavnej
zóne.
15. Opatrovníci sú zodpovední za škody spôsobené dieťaťom na majetku alebo na zdraví iných
osôb.
16. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním kociek a zariadení
v zábavnej zóne.
17. Vstupom do zábavnej zóny návštevník vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje
sa riadiť jeho pokynmi.
18. V prípade akýchkoľvek nešťastných náhod alebo nehôd v zábavnej zóne, pri ktorých sa zraní
dieťa alebo opatrovník, musí byť táto skutočnosť okamžite oznámená a predložená v písomnej
forme pracovníkovi na výstave. Akékoľvek nároky predložené po návšteve v zábavnej zóne nebudú

uznané ako nároky, ktoré vznikli v zábavnej zóne.
19. V prípade nedodržania ustanovení tohto prevádzkového poriadku Vás môže pracovník požiadať
o opustenie zábavnej zóny.
20. Prevádzkovateľ a personál v zábavnej zóne nezodpovedajú za bezpečnosť osôb a detí, ktoré
nedodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

