Pravidla pro zákazníky Bubble home při spo. The Way s.r.o.
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Je nutné respektovat pokyny pronajímatele
Účastník nesmí používat kouli mimo místa určená pronajímatelem.
Nájemce nesmí používat kouli mimo místa určená pronajímatelem, která jsou
vyznačena vytyčovacími mety.
Před hrou odložte řetízky, prstýnky, náramky, náušnice, klíče a mobilní telefony
z kapes, sluneční brýle a dále vše, co by vám při hře mohlo ublížit, nebo
poškodit kouli.
Pro hru velmi doporučujeme pevnou obuv, sportovní oblečení, včetně trička,
které zakryje ramena, ručník a pití.
Doporučujeme odložit dioptrické brýle.
Bubble ball nesmí používat osoba, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek
a jiných drog.
Vaše váha nesmí být větší než 100 kg a velcí nejste méně než 150 cm a více
než 190 cm.
Je nutné dbát na své osobní bezpečnosti a chovat se ohleduplně vůči ostatním
hráčům.

Provozní řád nafukovacích koulí Bubble home
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Bubble ball nesmí používat osoby s kardiostimulátory, srdečním onemocněním,
těhotné ženy a osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití
zhoršit.
Bubble ball je určena pouze pro jednu osobu, která měří mezi 151 cm a 190 cm,
přičemž neváží více než 100 kg.
Účastníci dbají veškerým pokynům pronajímatelem.
Pronajímatel mimo jiné zahajuje a ukončuje hru.
Je zakázáno se pohybovat mimo místa určená pronajímatelem.
Je zakázáno použití na místech, kde hrozí poškození Bubble ball.
Zakazuje se vstup do koule osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a
jiných drog.
Platí zákaz vstupu do Bubble ball s řetízky, prstýnky, náramky, náušnicemi,
slunečními brýlemi, klíči, mobilními telefony a s jakýmikoli jinými předměty (také
jídlem, žvýkačkami, lízátky…), které by mohli ublížit účastníkovi nebo poškodit
kouli.
Vstup s dioptrickými brýlemi je na zvážení účastníka.
Je nutné dbát na svou osobní bezpečnost a chovat se s ohleduplností vůči
ostatním účastníkům.
Použití Bubble ball je na vlastní nebezpečí.

Při rezervaci nebo objednání souhlasíte s provozním řádem a pravidly Bubble
home.
Nájemce svým podpisem stvrzuje, že o výše uvedeném obeznámil také všechny ostatní
uživatele v rámci jeho nájmu a že v případě nedodržení provozního řádu a pravidel,
nenese společnost The Way s.r.o. jakoukoliv odpovědnost za vzniklou škodu na
majetku, či zdraví apod. Tuto odpovědnost v tomto případě přebírá nájemce, popř.
osoba, která provozní řád nebo pravidla porušila.
Jméno nájemce:
Datum narození:
Podpis:

Datum a čas:
Místo:
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