PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
interiérového ihriska na 1. nadzemnom podlaží
1. Interiérové ihrisko je otvorené počas otváracích hodín OC TULIP od 8.00 – 21.00 hod.
2. Detské ihrisko je určené pre najviac 10 detí vo veku od 0 do 6 rokov (bazén s legovými kockami,
hracou konzolou a preliezačkami, prípadne inými doplnkovými atrakciami).
3. Všetky deti musia byť sprevádzané dospelou osobou staršou ako 18 rokov. Táto osoba je za
deti plne zodpovedná počas celého pobytu v detskom ihrisku.
4. Vstup do detského ihriska je z hygienických dôvodov povolený iba v ponožkách, alebo
pančuchách. Nie je povolené vojsť do ihriska naboso ani obutý v akejkoľvek obuvi.
5. Na ihrisku je prísne zakázané
- konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje
- liezť po ochranných sieťach
- agresívne a neprimerane hlučné správanie
- brať so sebou ostré predmety, šatky, šále, šperky na krk, vlastné hračky alebo iné
predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie sebe, alebo iným deťom
- vstupovať osobám s nákazlivým či infekčným ochorením, alebo nevoľnosťou.
6. TULIP Center Martin nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví a/alebo
majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestore detského ihriska.
7. TULIP Center Martin si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené
pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod
vplyvom alkoholu, nedostatočná hygiena, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie).
Posúdenie skutočností a následné konanie je plne v kompetencii pracovníka bezpečnostnej
služby (SBS).
8. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť dieťa, alebo sprevádzajúca osoba,
ktorá spôsobí toto porušenie z detského ihriska pracovníkom SBS vykázaná.
9. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska, alebo k tomu prislúchajúcich priestorov je
sprevádzajúca osoba povinná uhradiť vzniknutú vyčíslenú škodu v plnom jej rozsahu.
10. Priestor detského ihriska je monitorovaný kamerovým systémom.

Dôležité telefónne čísla:
Tiesňové volanie:

112

Hasiči:

150

Záchranná služba:

155

Polícia:

158

SBS OC Tulip:

043 / 4241 502

Prevádzkovateľ: Tulip Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin

