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Provoznı́ ř ád dě tské ho koutku a bistra
Rodiče, děti a všechny další osoby, které využívají a pohybují se v dětském koutku a v restauraci jsou
povinni řídit se tímto provozním řádem. Rodiče jsou povinni seznámit s ním své děti způsobem
přiměřeným jejich věku.
1. Hlídání dětí v dětském koutku a prostoru restaurace zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí.
Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod.
2. Do dětského koutku je zakázán vstup ve venkovní obuvi.
3. Do dětského koutku a restaurace je zakázán vstup se zvířaty!
4. Je zakázáno šplhat po sítích atrakcích z venku
5. Do dětského koutku je zakázáno vnášet předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob,
a to zejména dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty (jehly,
špendlíky, nůžky apod.), ale také nevhodné hračky. Povolené jsou hračky plyšové.
6. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí na zařízení dětského koutku či majetku
restaurace nebo jiné dospělé osobě či dítěti.
7. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
8. Za své osobní věci je zodpovědný sám návštěvník.
9. Do dětského koutku mají zakázán vstup děti i dospělý doprovod s akutně probíhajícími infekčními
chorobami, včetně rýmy, průjmu apod.
10. Do dětského koutku a restaurace je zakázáno nosit vlastní jídlo a nápoje!!!
11. Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto veďte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.
12. Vstupem do zábavního parku vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie mé osoby popřípadě mého
nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace
zábavního parku Harfiště.
13. Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a
neomezil ostatní návštěvníky
14. Po své návštěvě uklidit po sobě a svém dítěti
15. z hygienických a bezpečnostních důvodů je povolen vstup na koberec a na všechny atrakce pouze
v ponožkách (pravidlo platí i pro dospělé). Děkujeme za ohleduplnost
16.
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17. Pro kompletní rezervaci je nutné vyčkat na potvrzující e-mail z harfiště s číslem vaší rezervace a
rekapitulací objednávky.
Děkujeme za dodržování uvedených pravidel a těšíme se na Vaši návštěvu!

