
1. Ihrisko je otvorené od 09.00 do 19.00 hod. 
2. Prípadné zmeny v otváracej dobe budú uvedené na vstupných dverách v predstihu 
  7 kalendárnych dní  a na stránke www.fun-park.sk 
3.  Ihrisko je určené pre:
 deti do 3 rokov
 dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti
4. Všetky deti musia byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov. Deťom bez doprovo-  
  du nebude umožnený vstup. Doprovod je za deti plne zodpovedný počas celého pobytu  
  na ihrisku.
5. Rodič dieťaťa má možnosť prenajať si Službu dozoru ihriska FUN PARK, ktorá za popla-  
  tok bude vykonávať dozor nad dieťaťom za celú dohodnutú dobu.
6. Na ihrisku je prísne zakázané:
 konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje,
 liezť po šmýkačkách v protismere,
 agresívne hranie,
 brať so sebou ostré predmety, šatky, šále, šperky na krk, alebo iné predmety, ktoré by    
 mohli spôsobiť zranenie na sebe alebo iným,
 brať na ihrisko vlastné hračky,
 fajčiť a piť alkoholické nápoje,
 vstupovať deťom starším ako 3 roky. 

7. Pre deti je odporúčané tričko s dlhým rukávom a dlhé nohavice.
8. Vstup na ihrisko je odporúčaný len v ponožkách.
9. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví  
  /alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli ihriska FUN PARK.
10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú opráv    
  nené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom    
  (napr.  pod vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne     
  správanie..). Posúdenie skutočností  je v kompetencii personálu FUN PARKU.
11.  Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je povolené len po predchádzajú  
  com súhlase majiteľa FUN PARKU.
12. Psíkom na krátkom vodítku je vstup povolený len do priestoru kaviarne za podmienky, že  
  budú po celú dobu na krátkom vodítku a nebudú svojou prítomnosťou obťažovať ostat  
  ných návštevníkov FUN PARKU. Posúdenie týchto skutočností  je v kompetencii perso  
  nálu FUN PARKU.
13. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť po dohovore zo strany personálu  
  osoba, ktoré spôsobí toto porušenie, vykázaná z priestorov FUN PARKU, bez možnosti   
  náhrady zaplateného vstupného.
14. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska, alebo k tomu prislúchajúcich      
  priestorov je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.

Prevádzkový  poriadok  
 baby  ihriska 


