Elevenpark játszóház Szabályai

Az Elevenparkba tilos bármilyen ételt és italt behozni!
Az Elevenparkba tilos cipővel és papuccsal belépni!
Az Elevenparkban és teraszán tilos dohányozni!

Házirend:
Az Elevenpark egy különleges játszótér, ahol olyan játékok találhatóak, melyek a gyermekek
motorikus és szellemi fejlődését segítik.
Ezen házirend azt a célt szolgálja, hogy minden gyermek és kísérője az Elevenpark
játszóházban töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse, betartva a jelen házirend
rendelkezéseit. Az Elevenparkban való belépéssel a Házirend életbe lép. A látogató felnőttek
ill. gyermekek a belépőjegy megváltásával minden külön cselekmény nélkül tudomásul
veszik a jelen Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállalnak annak
maradéktalan betartására.
Az Elevenparkba gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel léphetnek be. A 8 év alatti
gyermekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak a Parkban, a 8 éves kor
fölötti gyermekek írásos szülői engedéllyel egyedül is igénybe vehetik a játszóhát
szolgáltatásait. Az írásos szülői engedély, mely teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, a 8 év feletti gyermek köteles bemutatni és átadni a Park dolgozójának a
belépéskor, vagy a szülő köteles ezen nyomtatványunkat teljesen kitöltve, aláírásával
ellátva gyermeke belépése előtt leadni a Park dolgozójának.
A park területére felnőttek gyermek nélkül csak szervezett keretek közt, MYT-, céges
rendezvény-, csapatépítő tréning vagy fiatalok csoportos, szervezett látogatás
alkalmával érkezhetnek
Minden esetben csak és kizárólagosan a Szülők felelnek gyermekeik testi épségéért.
Az Elevenparkban csak zokniban ill. mezítláb szabad játszani. Higiéniai okokból tilos
utcai cipőben belépni a Parkba. A játékokat csak mezítláb vagy zokniban szabad
használni. Kérjük hozzanak vastag zoknit vagy szőrös mamuszt. Egyéb lábbeli
használatát nem fogadjunk el! Sem papucsot, sem "benti cipőt"!
Az Elevenparkba a kicsi női kézitáskán kívül nem szabad behozni semmiféle táskát,
hátizsákot, szatyrot. Kérjük használják a zárható szekrényeket!

Higiéniai okokból és különböző fertőzések elkerülése érdekében otthonról az
Elevenparkba behozni mindenféle ételt és italt tilos!
Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert le kell venni a belépés előtt. Éles és
hegyes tárgyakat a kasszánál le kell adni a belépés előtt.
Értékes tárgyakért, szemüvegekért, ruhákért és egyéb bármely vagyontárgyakért az
Elevenpark semmilyen felelősséget nem vállal, az előbbi tárgyak eltűnése esetén a
Elevenpark nem áll helyt. A vendégek használják az értékmegőrző szekrényeket. Az
értékmegőrző szekrények esetleges feltörése körében keletkezett károkért az
Elevenpark felelősséget nem vállal. Az értékmegőrző szekrényekben csak a
személyes szükségletet biztosító szokásos használati tárgyak és ruhadarabok
helyezhetők el.
Minden játékot, valamint más berendezési tárgyat kérjük, hogy rendeltetésszerűen
használjanak. Amennyiben a játék rendeltetésszerű használata kétséges, úgy a
vendég tudakolja meg a rendeltetésszerű használat körülményeit az Elevenpark
dolgozójától. Ha esetleges meghibásodásokat, esetleg káresetet észlelnek, kérjük,
jelezzék az Elevenpark csapatának.
Az Elevenpark területére bevitt tárgyakban keletkezett kár és hiány esetén valamint
személyi sérülés esetén az Elevenpark kifejezetten kizárja a felelősségét.
Az Elevenpark berendezésében keletkezett kárt és hiányt köteles a kár ill hiány
okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést elszenvedett tárgy aktuális
kereskedelmi értéke. Mindenféle károkozás mindenkori rendőrségi feljelentést von
maga után.
Az Elevenpark csapatának utasításait minden esetben követni kell. Durva
házirendsértés esetén, ill. egyéb különböző okból a randalírozó ill. Házirendet be nem
tartó személy kitiltható a Parkból. Kitiltás esetén az érintett a biztonsági őr vagy a
Park dolgozója felszólítására köteles a Park területét elhagyni a belépőjegy ára
visszatérítésének hiányában.
Ha egy kísérő személy a gyermekét egyedül hagyja, és távozik az Elevenparkból, ezt
saját felelősségére teszi. Az Elevenpark nem vállal át semmiféle felelősséget a
gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért.
Gyermekek őrzését, felvigyázását az Elevenpark nem vállalja. Minden esetben a
szülők kötelesek gyermekeikre vigyázni.
A kísérő személy felelőssége, hogy a gyermekek kivétel nélkül egészségesek, fertőző
betegségük nincsen.
Minden Látogató a játszóházba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Parkban
készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat,
melyen ő is szerepelhet, az Elevenpark promóciós célra felhasználja.
Az Elevenpark játékait mindenki saját felelősségére használja.
Dohányozni az egész Park területén - még a teraszon is - tilos!
A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel és másra át nem ruházható!
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