
PROVOZNÍ ŘÁD HERNY „ČERNÁ PERLA“

Herna je rozdělena do dvou zón. Přední je určena pro děti ve věku 3-12 let. Do věku 8 let musí být
doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem
se rozumí osoba starší 18 let. Skluzavka je pro děti max. do 40 kg.

Druhá zadní je určena pro děti od 12.ti let věku. V případě zájmu o užití X – boxu či PlayStationu jsou příslušná
CD k dispozici na recepci hotelu. Uživatel se zavazuje zařízení vrátit do původního stavu a nepoškozené CD
vrátit zpět na recepci hotelu.

V celém prostoru je zákaz běhání. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně
zodpovídají rodiče. Vedení hotelu nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

Nedodržení pravidel a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny.

Celý hotel je nekuřácký a do herny platí zákaz vstupu zvířat. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v
herně přísně zakázána.

Do herny je vstup povolen pouze v domácí obuvi, z hygienických důvodů je potřeba mít min. ponožky.
Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šperky, přezky, šály, mobilní
telefony nebo jiné ostré předměty. Rodiče/doprovod mohou vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce,
přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti. Skluzavka je pro děti max. 40 kg. Je zakázáno lezení po
obvodových zdech atrakce a lezení nahoru po skluzavkách.

Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v herně na zařízení či majetku herny,
a to buď v případě úmyslného poškození či nedodržení provozního řádu.  Umožněním vstupu do herny rodiče
přebírají plnou zodpovědnost za škodu způsobenou dětmi (i bez fyzické přítomnosti rodičů u starších dětí) a
zavazují se uhradit tyto škody společnosti Asten Hotels s.r.o.

Rodiče jsou povinni před odchodem z herny zajistit po svých dětech uvedení herny do původního stavu.

Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v herně.

Fotografování pro profesionální účely nebo tisk je možné pouze pro předchozím povolení vedení společnosti.

Vedení hotelu si vyhrazuje právo na změnu provozní řádu bez předchozího upozornění.

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád.

Snahou je zajistit bezpečnost dětí, udržet v herně pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem.
My se za to vynasnažíme pobyt Vašim dětem co nejvíce zpříjemnit a zútulnit


