
Prevadzkový 
poriadok
Tento Prevádzkový poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť Všeobecných 
obchodných podmienok a obsahuje základné pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetky 
osoby nachádzajúce sa v playrooms, prevádzkovaných spoločnosťou MŠ Consult-
ing, s.r.o., so sídlom Budovateľská 27, 821 08 Bratislava, IČO: 47529059, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94499/B.

1. 	 Pred	vstupom	do	playrooms	je	účastník	povinný:

-  podpísať Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a zodpovednosti pri ujme na zdraví
-  oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom a podpísať

2. 	 Do	playrooms	je	zakázaný	vstup:

-  osobám mladším ako 18 rokov 
-  osobám, ktoré nepodpíšu Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a zodpovednosti pri ujme na zdraví  

a Vyhlásenie k vstupu do playrooms;
-  osobám pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok / liekov; 

účastník nesmie takéto látky požívať ani počas celého užívania/pobytu v playrooms
-  osobám vykazujúcim fyzickú alebo zdravotnú nespôsobilosť (najmä známky infekčného ochorenia  

a pod.)
-  so zvieratami
- mimo prevádzkových hodín.

3. 	 Účastník	nesmie	vstupovať	do	priestorov	vyhradených	výlučne	
	 personálu	playrooms.



4. 	 Účastník	je	povinný	odložiť	všetky	svoje	veci,	

ktoré by mohli spôsobiť zranenie jemu alebo iným osobám na miesta na to určené - šatňa. Cenné veci 
alebo iné hodnotné predmety nesmú byť ponechané v šatni, účastník ich môže dať do úschovy na 
recepcii playrooms (oproti písomnému potvrdeniu).

5. 	 V	playrooms:

-  účastník nesmie požívať alkohol alebo akékoľvek omamné alebo psychotropné látky / lieky počas 
celého pobytu v playrooms

- účastník nesmie piť / jesť / fajčiť mimo na to vyhradených priestorov
- účastník nesmie využívať jednotlivé zariadenia a pomôcky nachádzajúce sa v playrooms inak ako  

v súlade s ich určením a spôsobom odporúčaným výrobcom/personálom playrooms, inak  
zodpovedá za škodu a je povinný ju nahradiť

- zhotovenie fotografií, videa a iných obrazových, či zvukových záznamov a taktiež ich použitie je 
výlučne na zodpovednosť účastníkov

- účastník nesmie iného účastníka nútiť ani byť proti svojej vôli nútený do akýchkoľvek aktivít
- účastník je povinný každé ohrozenie zdravia, alebo každú ujmu na zdraví okamžite nahlásiť  

personálu playrooms
- účastník je povinný oznámiť akékoľvek poškodenia zariadení a/alebo pomôcok nachádzajúcich sa  

v playrooms bezodkladne po ich zistení, inak zodpovedá za škodu a je povinný ju nahradiť 
- účastník nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by bola v rozpore s platnými právnymi predpismi.

6. 	 V	prípade,	že	za	škodu	zodpovedajú	viacerí	účastníci,	

sú povinní nahradiť ju spoločne a nerozdielne. Ak nie je možné určiť ktorý účastník zodpovedá  
za škodu, zodpovedajú spoločne a nerozdielne všetci účastníci playrooms.


