PROVONÍ ŘÁD „LASER GAME OSTRAVA JIH“
1. Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
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Zřizovatelem a provozovatelem areálu „Laser Game Ostrava Jih“ je Jiří Pastrňák IČ: 62265091, se sídlem v Ostravě, Dr.Šavrdy 9, PSČ:
700 30 (dále jen „správce“).
Vyhrazené prostory v Hotelu DMH, Výškovická 122, 700 300, Ostrava, jsou určeny k provozování hry Laser Game (dále jen „Prostory“).
Prostory se skládají zejména z „Recepce“, „Přípravné místnosti“ a herního prostoru, tj. „Arény“
Uživateli Prostor (dále jen „Uživatel“) mohou být jednotlivci nebo skupina uživatelů po dohodě se správcem, nebo jím pověřené osoby.
Uživatel Prostor je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutou sportovní aktivitu. Dále je povinen po celou
dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště nebo jím jiná pověřená osoba,
viz čl. 3 tohoto provozního řádu.

2. Provoz a správa hřiště
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Za plynulý provoz odpovídá správce, telefonní číslo: +420 778 725 505, e-mail:info@lasergameostravajih.cz.
Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese v bodu č. 2.1 tohoto provozního řádu,
pomocí internetových stránek www.sportbalkan.cz nebo osobně v areálu.
Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí Uživatele před vstupem do Arény, je pověřen správce
či jiná jím pověřená osoba.
Prostory jsou otevřeny po celý rok s výjimkou některých státních svátků a dnů nutných pro údržbu herních prostor. O těchto
skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek.
Otevírací doba je uvedena na internetových stránkách www.lasergameostravajih.cz.
Prostory lze na základě předchozí telefonické domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu.
Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem.
Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
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V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do Arény vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno
zápasy sledovat pouze z míst k tomu určených.
Uživatelé vstupující do Arény jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně, a předcházet tak případným úrazům, nebo škodě na
zdraví a majetku.
Uživatelé jsou dále povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby.
V Aréně se zakazuje zejména:
a. vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, bez podpatku atd.; vhodná je sportovní uzavřená obuv s protiskluzovou
podrážkou)
b. hraní bez oblečení (vesta nesmí být na holém těle)
c. vnášení či manipulace s ostrými či jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, jehly, skleněné láhve atd.)
d. manipulace a přemísťování mobilního i pevného materiálu
e. vstup s nápoji nebo jídlem či jejich konzumace
f. vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček
g. vstup podnapilým osobám
h. vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
V celém areálu je zakázáno kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka.
Veškeré Prostory, včetně „Recepce“ a „Přípravné místnosti“, jsou určeny výhradně pro Uživatele (hráče), a je zakázáno se v těchto
prostorech zdržovat jakýmkoliv jiným osobám.
Uživatel je povinen správci, pověřené osobě či obsluze, neprodleně nahlásit jakoukoliv závadu, o které se dozví.
Každý Uživatel vstupuje do Arény na vlastní nebezpečí.

4. Závěrečná ustanovení
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Nedodržuje-li Uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn (či jím pověřená
osoba) jej kdykoliv z hřiště vykázat, a to i v případě nedohrané hry a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce
domáhat se náhrady vzniklé škody.
Správce, případně jím pověřená osoba, je povinna Uživatele před vstupem do Arény obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a
zejména pravidly bezpečnosti.
Vstupem do Arény Uživatel potvrzuje, že byl obeznámen jak s tímto provozním řádem, tak s pravidly hry Laser Game a zejména
pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

Tento provozní řád je platný od 01. 02. 2019.

