AREÁL VLTAVANŮ 229
PROVOZNÍ ŘÁD HERNY
Rodiče s dětmi, kteří chtějí navštívit kavárnu s hernou,
jsou povinni řídit se platným provozním řádem.
Tento je platný od 1.1. 2019.
Provozní doba je pondělí-neděle.
Otevírací doba vždy od 10:00 do 18:30 hod.,
není li na vchodových dveřích uvedeno jinak.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo poskytnout
prostor i uzavřené skupině osob, nebo prostor částečně
vyhradit pro např.: oslavu dětských narozenin.
O tomto omezení je povinen uvědomit návštěvníky
předem a to písemným upozorněním nebo na
stránkách: …..
Vnitřní herna je v celém prostoru nekuřácká, stejně
jako celý areál. Rovněž není přípustný vstup se zvířaty.
Což je v souladu z provozním řádem areálu Vltavanů.
Aktuální znění provozního řádu je rovněž na
webových stránkách.
Hlídání dětí si v kavárně a venkovním hřišti zajišťují
rodiče sami nebo jejich zletilý doprovod. V AV platí
vstup na vlastní nebezpečí.
Doprovod si na dítě dohlíží a nesou za ně odpovědnost
po celou dobu pobytu v herně. Prosíme, aby dohlížel
na své dítě i tak, aby neubližovalo jiným dětem.
V části vnitřní herny je zakázáno chodit ve venkovní
obuvi, a to i v době pořádání narozeninových oslav.
Do kavárny je přísně zakázáno nosit a vnášet
předměty, látky, věci, které by mohly ohrozit život či
zdraví osob, a to zejména dráždivých, chemických
látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, drog,
ostrých předmětů – jehel, špendlíků a pod., ale také
nevhodných hraček.
Rodiče a zákonní zástupci dětí odpovídají za škody,
které dítě způsobí v době pobytu v kavárně a herně na
zařízení či majetku nebo jinému dítěti či osobě, a to
buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě
nedodržení provozního řádu.
Rodiče či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné
výši a zavazují se nahradit případnou škodu na
hračkách, rozbitém zařízení a pod..

Jídlo a potraviny jsou povoleny konzumovat pouze
v prostorách kavárny k tomu určených, tedy u stolů se
židlemi, příp. z krmící židličky, nikoli v hracích
částech herny.
Vlastní konzumace přinesených potravin je
nepřípustná, vyjma batolat. Pro tato účely je zde
k dispozici mikrovlnná trouba pro ohřev dětské stravy.
Rovněž prosíme rodiče, aby po svých dětech místo
zkontrolovali a uklidili.
Přísný zákaz vstupu do kavárny a herny platí pro ty
děti a dospělé, u kterých momentálně probíhá akutní
onemocnění infekčního charakteru, vč. rýmy, kašle,
průjmu a pod., dále také osobám pod vlivem alkoholu.
Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby
dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu
v koutku pleny nechávali a zabránili tím tak poškození
a zašpinění hraček a vybavení kavárny a herny.
Každý rodič je povinen doprovázet své dítě na WC a
zde si po dítěti uklidit. Nočníky po každém použití
dítěte umyjte v prostorách WC a nechejte v prostorách
WC připravené pro další použití.
Natáčení a fotografování je povoleno pouze pro
soukromé účely.
O celý prostor se pečlivě staráme, úklid celého
prostoru provádíme denně, WC se denně dezinfikuje,
hračky se čistí a kontrolují tak, aby bylo možné je
používat funkční, čisté a k určenému účelu.
Vstup do herny a kavárny je zdarma.
Za případné škody a ztráty či odcizení provozovatel
kavárny neručí a nenese žádnou zodpovědnost.
Horní část (horní sál) kavárny bývá provozovatelem
využit pro střednědobou expozici výstavy, případně
pro jinou společenskou akci. V tom případě může
provozovatel výstavu či akci zpoplatnit vstupným.
Děkujeme, že respektujete výše uvedená pravidla.
Kontakty:

Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny zajistit
uvedení do původního stavu, zejména jsou povinni
uklidit po svých dětech.

Provozní manager kavárny Korkorán

