
Provozní řád dětského hřiště 
 
Název provozovny: BFIT Žirovnice 
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Provozovatel: Bakalakadaka s.r.o. 
IČO: 08467528 DIČ:CZ08467528 
Odpovědná osoba: Tomáš Knotek 
Telefon: 720 657 844 
 

 
1. Provozní doba dětské herny koresponduje s aktuální otevírací dobou provozovny 

BFIT. 
2. Zakoupením vstupu do dětského hřiště stvrzuje zodpovědná osoba, že se seznámila 

s provozním řádem a zavazuje se ho dodržovat. 
3. Dětské hřiště je bez programu a je určené dětem ve věku 3-12 let. 
4. Všechny děti musí být při návštěvě budovy v níž se dětské hřiště nachází v doprovodu 

zodpovědné dospělé osoby. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. 
5. Nedodržení nebo porušení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál 

herny k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného. 
6. Návštěvník je povinen se při vstupu do hřiště vyzout z bot na místě tomu určeném. 

Z hygienických důvodů je potřeba mít ponožky nebo přezůvky. 
7. Konzumace jídla, pití, žvýkaček je v prostorách hřiště zakázaná, použijte pro 

občerstvení místa k tomu určená. 
8. Do herny je zakázán vstupu osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo 

osobám v karanténě. 
9. Vstup do dětského hřiště a následná manipulace se zařízením a sportovním 

vybavením hřiště probíhá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá povinnost 
spojenou s dohledem nad dětmi a nezodpovídá za případné úrazy či zranění dětí. Na 
bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ně výhradně jejich doprovod. 

10. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému 
neublížilo. Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi 
dětmi. 

11. Rodiče, popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí 
v době pobytu v dětském hřišti. Jedná se především o škody vzniklé na zařízení či 
majetku hřiště nebo jinému dítěti či osobě a to buď v případě úmyslného poškození a 
nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci dítěte nesou 
odpovědnost v plné výší a zavazují se nahradit případnou škodu na vybavení, 
rozbitém zařízení nebo jiné osobě. 

12. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození 
osobních věcí nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu. 

13. Z prostoru hřiště je zakázáno odnášet jakékoliv vybavení. 
14. Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Snahou je zajistit 

bezpečnost dětí, udržet na hřišti pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit 
všem. 

15. Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálního platného ceníku. 



16. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu provozního řádu, vytištěné časy a ceny bez 
předchozího upozornění. 
 

 
 


