NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LUNAPARKU
Každý návštěvník střediska Lunapark je povinen dodržovat schválený návštěvní řád
vydaný a.s. CENTRUM BABYLON a vyvěšený na vstupu do Lunaparku a u stanoviště
obsluhy.
Návštěvník je dále povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů obsluhy, případně pokynů
pracovníků pořádkové služby, či jiných pověřených zaměstnanců a.s. CENTRUM BABYLON.
Každý návštěvník je povinen chovat se v šatní části podle tam vyvěšených pokynů.
V prostorech Lunaparku je přísný zákaz kouření a konzumování jídla mimo vyčleněné
a značené prostory.
Do prostoru Lunaparku je přísně zakázáno vnášet skleněné předměty a obaly, a jiné ostré
předměty.
Vstup dětem do 7 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Doprovod po
celou dobu návštěvy za dítě zodpovídá.
Atrakce houpačky je určena pro děti do 10 let. Smí být užívána jen pod dohledem osoby
starší 15 let. Po dobu užívaní atrakce musí být dítě připoutáno. Je zakázáno na houpačce
stát a vyklánět se do stran.
Návštěvník je povinen na jednotlivých atrakcích bezpodmínečně dodržovat pokyny
obsluhy či signalizačního zařízení.
V prostoru Lunaparku je zakázáno běhání, strkání, skákání mimo vyhrazené prostory,
používání míčů a jakékoliv jiné obtěžování ostatních návštěvníků.
Vedoucí skupiny hromadné návštěvy je povinen upozornit obsluhu na skupinu, za niž nese
zodpovědnost.
Do zařízení nemají vstup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Při nehodě, úrazu či ztrátě osobních věcí je návštěvník povinen neprodleně ohlásit takový
případ zodpovědnému pracovníkovi, kterým je obsluha nebo pracovník u vstupního
turniketu.
Po celou dobu pobytu v Lunaparku je návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto
řádu, řídit se pokyny obsluhy a pracovníků a.s. CENTRUM BABYLON.
Provozovatel neručí za odložené věci, za obsah kapes a zavazadel.
S případnými stížnostmi, připomínkami či náměty ke zlepšení provozu se zákazník může
kdykoliv obrátit na zaměstnance střediska.
Lékárnička první pomoci je umístěna na stanovišti obsluhy střediska Lunapark a obsahem
splňuje všechny požadavky na profesionálně vybavenou lékárničku, odpovídající platným
normám a rozsahu poskytovaných služeb.

