
Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky a vstupem do dětského hřiště DŽUNGLE návštěvník souhlasí  a podřizuje se
tomuto návštěvnímu řádu a bere na vědomí a podřizuje se Návštěvnímu řádu vydanému pro nákupní
galerii Nová Louže.

2. Vstup do dětského hřiště DŽUNGLE je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
3. Dětské hřiště je určeno pro děti ve věku 3 - 10 let do výšky max. 140 cm.
4. Maximální kapacita dětského hřiště je 15 dětí.
5. Vstup dítěte do dětského hřiště je podmíněn doprovázením osoby starší 18ti let, která plně zodpovídá za

chování doprovázeného dítěte.
6. Po dobu dítěte v atrakci se doprovázející osoba musí zdržovat v dostatečné blízkosti hřiště, aby měla

doprovázené dítě pod dohledem. Do atrakce smí vstoupit jen v nutných případech. 
7. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se v prostorách dětského hřiště DŽUNGLE

ukázněně a takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžovali  ostatní  návštěvníky a  nezpůsobili
zranění sobě ani jinému návštěvníkovi.

8. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chování plně odpovídá odpovědná osoba, která
dítě doprovází. Provozovatel ani personál za případná zranění dětí neodpovídají.

9. Lezení po vnějších stranách dětského hřiště a vnější straně tubusu skluzavky je přísně zakázáno.
10. Je zakázáno jakkoliv tahat nebo zavěšovat se na ochranné sítě hřiště.
11. Výstup po skluzavce je přísně zakázán, skluzavku lze používat pouze k jízdě směrem dolů. 
12. Po dojezdu je návštěvník povinen neprodleně opustit dojezdovou plochu.
13. Je zakázáno vynášet do pater dětského hřiště odstrkovala, houpačky a jiné hračky a pouštět je tubusem

skluzavky dolů.
14. Před vstupem do hřiště jsou návštěvníci povinni se vyzout. Vstup na atrakce je z bezpečnostních důvodů

povolen pouze v ponožkách nebo čistých přezůvkách.
15. Před vstupem do dětského hřiště si musí děti z bezpečnostních důvodů svléknout šály, šátky, větrovky a

kabáty, protože šňůrky, z nich visící, mohou zapříčinit nehody.
16. Vstup do dětského hřiště je povolen pouze v oblečení, u kterého nehrozí, že by mohlo poškodit atrakce.

Za poškození oblečení při pohybu v dětském hřišti a na atrakcích provozovatel neodpovídá.
17. Vstup s jídlem, nápojem nebo žvýkačkou do atrakce je z hygienických a bezpečnostních důvodů přísně

zakázán a je považován za závažné porušení návštěvního řádu. Konzumace občerstvení je povolena
pouze v prostoru mimo dětské hřiště DŽUNGLE.

18. Návštěvník a doprovázející osoba odpovídají  za způsob užívání dětského hřiště DŽUNGLE, zejména
atrakcí a vybavení herny, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným
návštěvníkům.

19. Do dětského hřiště DŽUNGLE je zakázán vstup se zvířaty.
20. V případě závažného či  opakovaného porušení návštěvního řádu, nebo agresivního chování dětí,  je

personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostoru dětského hřiště DŽUNGLE bez nároku na vrácení
vstupného.

21. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DŽUNGLE je vyrobeno v souladu s normami CE, EN 1176 a EN 1177.

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019 a provozovatel si vyhrazuje právo jej měnit a doplňovat.
Jeho aktuální znění je vyvěšeno na webových stránkách nákupní galerie www.nova-louze.cz. 

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel.

Provozovatel:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01  Ústí nad Orlicí
IČ: 00032212, DIČ: CZ00032212
Odpovědná osoba: Ing. Miloslav Hlavsa
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