
DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK
SKIAREÁL KAROLINKA

Provozovatel

Skiareál Karolinka, s.r.o., Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO:

27860205, DIČ: CZ27860205, Odpovědná osoba: Jan Dudek

Zakoupením vstupenky potvrzujete seznámení se s provozním řádem zábavního

parku a pravidly využívání atrakcí a dalších herních prvků.

● dbejte prosím pokynů obsluhy a počínejte si tak, abyste neomezovali ostatní

návštěvníky, popřípadě jim nezpůsobili újmu na zdraví

● udržujte prosím pořádek v areálu dětského parku

● Návštěvníkům doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv Upozorňujeme

návštěvníky na případné nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u

mikin, triček, z šátků, šperků či jiných ostrých doplňků - před vstupem na atrakce

doporučujeme vyndat věci z kapes.

● na trampolíny a vodní atrakce je dovolen vstup pouze bez bot (v ponožkách)

● do areálu dětského parku je zakázáno vnášení nápojů ve skle z prostoru

restaurace a nápojů vlastních, na atrakcích a v jejich těsné blízkosti je zakázána

konzumace jídla

● do dětského parku je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a

psychotropních látek. Z bezpečnostních důvodů není návštěvníkům dovoleno

vnášet do prostor zábavního parku alkohol a jiné návykové látky



V areálu je zákaz kouření! Kouření je povoleno v prostoru terasy restaurace

● dětský park je určen pro děti všech věkových kategorií, což vyžaduje ohled a

vzájemné respektování všech návštěvníků. Vstup dětí je možný pouze v

doprovodu odpovědného zástupce, který za nezletilé návštěvníky zodpovídá

● v případě úrazu neprodleně kontaktujte obsluhu dětského parku, popřípadě

obsluhu restaurace.

Místa poskytnutí první pomoci:

1. prostor kasy dětského parku a půjčovny elektrokol

2. restaurace U Vleku

● Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny personálu pro bezpečné používání

atrakcí. Nedodržení pravidel zábavního parku a agresivní chování dětí či

dospělých osob opravňuje personál vykázat návštěvníka bez nároku na vrácení

vstupného.

● Provozovatel si vyhrazuje právo na pořizování fotodokumentace, zvukových a

obrazových záznamů za účelem propagace. Tyto záznamy mohou být dále

zveřejňovány bez dalšího upozornění či náhrady. Návštěvník vstupem a

zakoupením vstupenky do zábavního parku dává k tomuto svůj informovaný

souhlas.

● Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku

návštěvníka. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za volně odložené věci v

celém areálu Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu dalších

návštěvníků v případě, že dojde k naplnění kapacity dětského parku. Provoz

parku nebo jejích částí může být z technických či provozních důvodů dočasně

omezen (např. nepříznivé počasí). Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající

z těchto omezení jsou vyloučeny.


