PROVOZNÍ ŘÁD BALDŮV SVĚT
DŮLEŽITÉ

Zákaz kouření

1.

Provozovatelem interaktivního hřiště s vodními prvky – Baldův
svět ( dále jen Baldův svět ) je spol. DIKRAM s.r.o., IČ: 274 93
253, kontaktní osoba: Pilařová Kateřina +420 775 340 712

2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil sobě
a ani ostatním návštěvníkům újmu na zdraví, nebo újmu na majetku jiných.
3. Je zakázáno používat interaktivní prvky v rozporu s účelem, ke
kterému jsou určeny - tj. zejména lezení po konstrukcích jednotlivých zařízení.
4. Za nezletilé návštěvníky zodpovídá jejich odpovědný zástupce.
5. Vstup do Baldova světa je možný jen v provozní době a s platnou
vstupenkou.
6. U mladších dětí, do 6 let je povoleno používat zařízení, pouze
pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby.
7.

Z důvodu bezpečnosti a čistoty dětského hřiště je vstup se zvířaty zakázán.

8. V celém areálu Baldova světa je zakázáno kouření, používání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek, manipulace
s otevřeným ohněm.Neplatí pro alkohol prodaný ve stánku na
dětském hřišti.
9. Za volně odložené věci provozovatel odpovědnost nepřebírá.
10. Je zakázáno lézt do sudů a koryt. Platí zákaz vstupu za ploty
ohraničující jednotlivé atrakce. Vstoupit do vody lze pouze
v prostoru brouzdaliště.

Zákaz vstupu psům

11. Není dovoleno do vody vhazovat jakékoliv předměty ani vodu
jakkoliv znečišťovat.
12. Za úmyslné poškození zařízení nezletilou osobou nebo škodu
vzniklou nedodržováním provozního řádu nese odpovědnost
v plné výši její zákonný zástupce.
13. Voda není pitná !!!
14. Provozovatel má právo vyloučit návštěvníky pokud porušují provozní řád, provozní normy či pokyny pracovníka provozovatele.
15. Je zakázáno pohybovat se v prostoru Baldova světa na kole,
kolečkových bruslích či skateboardu. Dále platí zákaz „běhání,
strkání atd“ - hrozí nebezpečí úrazu!
16. V horkém počasí může být povrch některých částí atrakcí (hlavně kovových částí) rozpálen! V tomto případě je vstup na atrakce s rozpálenými částmi zakázán.
17. Návštěvník je povinen: respektovat provozní řád, pokyny provozovatele a obsluhy hřiště. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby
neohrožoval sebe ani ostatní. Dodržovat čistotu !
18. Ve výběhu pro zvířata je u dětí nutný dohled dospělé osoby. Dodržujte důsledně pokyny pro krmení. Bílé pečivo a jiné nevhodné
potraviny mohou zapříčinit uhynutí zvířat. Vstup na vlastní nebezpečí!
19. Pokud je u jednotlivé atrakce umístěn provozní řád či důležité
informace, návštěvník je povinen se i těmito informacemi řídit.

Provozovatel: Dikram s.r.o., Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, IČ: 27493253, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22293,
odpovědná osoba: Kateřina Pilařová

Podmínky pro uživatele
BUNGEE TRAMPOLÍNY

Podmínky pro uživatele
VZDUCHOVÝCH TRAMPOLÍN

1.

1.

Vhodné pro děti od 2 let

V případě deště či padlé rosy může být povrch kluzký

2. Za děti odpovídají rodiče

2. Na trampolínu se nesmí v botách

3. Hmotnost uživatele max 85kg

3. Na oblečení a v kapsách nesmí být ostré předměty

4. Volný pohyb na trampolíně bez dozoru obsluhy je zakázán !!!!

4. Na trampolínu se nesmí s jídlem, pitím a žvýkačkami

5. Zákaz vstupu osoby s fyzickou indispozicí
6. Dbát pokynů obsluhy

Podmínky pro uživatele
LETNÍHO TUBINGU
1.

Jízda a pohyb v okolí tubingu je na vlastní nebezpečí

2. Při jízdě za dětí odpovídají rodiče nebo zákonný zástupce. Doporučená věková hranice je od 6 let.
3. Na dráze smí jezdit dospělí do 100kg a 2m výšky.
4. Jízda na mokré dráze je zakázána.
5. Ve člunu smí jet pouze 1 osoba, na dráze se smí pohybovat vždy
jen 1 člun
6. Návštěvník musí sedět uvnitř člunu s nohami skříženými před
sebou (ne pod sebou) a přehozenými přes okraj člunu
7.

Během jízdy je tahací popruh vložen do člunu, rukami se pevně
drží za úchyty

8. Na požádání obsluha umožní jízdu z nižší vzdálenosti
9. Po ukončení jízdy je důležité ihned opustit dojezd
10. Sjíždět dráhu se smí pouze ve člunu k tomu určenému
11. Volný pohyb po dráze je přísně zakázána
12. Užívat dráhu je povoleno pouze v provozní době Baldova světa
13. Dráhu nesmí používat osoba pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
14. DRÁHU JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BEZ PŘÍTOMNOSTI OBSLUHY
NA HORNÍ STANICI !!!

5. Kotrmelce a jiné gymnastické prvky jsou zakázány
6. V horkém počasí může být povrch rozpálený. Před vstupem na
atrakci nutno zkusit !

Podmínky pro uživatele
TYPOVÉHO 3D BLUDIŠTĚ
1.

Za děti odpovídají rodiče či zákonní zástupci starší 18let, děti
vyžadují neustálý dohled

2. Atrakce je určena dospělým a dětem od 3 let věku (do 6 let
s přímým dozorem dospělé osoby)
3. Po atrakci se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví
způsobenou nedodržováním provozního řádu, nebo v důsledku
přecenění vlastních sil, schopností a zdravotního stavu
4. Na atrakci je povolen vstup pouze v provozní době Baldova světa
5. Provozovatel neodpovídá za věci odložené v prostorách atrakce,
stejně jako za poškození oděvů či jiných předmětů v důsledku
pádu, oděru či ušpinění
6. Provozovatel má právo vyloučit z atrakce osobu, která nedodržuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny provozovatele
7.

Na lávkách s překážkami se smí pohybovat max. 5 osob najednou. V přestupním domečku smí být najednou 5 osob

8. Celková kapacita atrakce je max. 135 osob. Uvedené kapacity
jsou stanoveny pro hmotnost 80kg. Při vyšších hmotnostech je
nutné kapacitu regulovat
9. Případný úraz je potřeba neprodleně nahlásit provozovateli
10. Nevstupovat s předměty, které by mohli atrakci poškodit, mít
pevnou obuv, dlouhé vlasy sepnuty atd.
11. V prostorách atrakce je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm
a pyrotechnikou
12. Je zakázáno užívat atrakci při zjevném poškození

Provozovatel: Dikram s.r.o., Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, IČ: 27493253, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22293,
odpovědná osoba: Kateřina Pilařová

Podmínky pro uživatele BROUZDALIŠTĚ
1.

Děti do 12let mohou vstoupit do brouzdaliště pouze pod dohledem osoby starší 18let

2. Při naplnění kapacity bazénu může být přístup dalších osob do
brouzdaliště pozastaven do doby, než se brouzdaliště uvolní
3. Do prostoru brouzdaliště není povolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, s nakažlivými nebo
odpor budícími chorobami, kožními parazity, nebo vyrážkami,
dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se
v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům
domácností, v nichž se nakažlivá choroba vyskytla a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látkách
4. Mimo provozní dobu Baldova světa není vstup do brouzdaliště
možný
5. Z prostoru brouzdaliště bude bez jakéhokoliv nároku na vrácení
vstupného nebo jeho části vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu (řádu Baldova světa),
nebo neuposlechne pokynů, opíjí se, nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takovýchto případech prostory brouzdaliště na vyzvání, je pracovník
tohoto zařízení povinen rušitele vyvést, popř. Požádat o zakročení policie
6. Za odložené věci, peníze a cenné předměty provozovatel nenese
odpovědnost
7.

5minuty před uzavřením celého areálu musí návštěvník opustit
prostory brouzdaliště, aby stihl opustit areál do konce provozní
doby

8. Vstup do brouzdaliště je povolen pouze přes brodítka
9. Návštěvníkům se zakazuje:
• chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, či hlukem rušit klid ostatních návštěvníků
• volat o pomoc bez vážné příčiny
• vzájemně se potápět, srážet a shazovat druhé osoby do vody
• pobíhat po ochozu brouzdaliště vzhledem k nebezpečí úrazu
či uklouznutí
• znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním
odpadků, čištěním a praním prádla mýdlem
• je absolutní zákaz nosit sklo do prostoru brouzdaliště
• vstupovat do vody s jídlem a pitím, žvýkačkou
• přemísťovat lavičky a jiná zařízení
• fotografovat a natáčet ostatní návštěvníky
• poškozovat zařízení
• kouřit

10. základní zdravotnické potřeby naleznete u obsluhy stánků či na
pokladnách areálu
11. všichni návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat všechny provozní řády
12. návštěvník se smí svlékat a převlékat jen v šatnách
13. vstup do brouzdaliště je možný pouze v plavkách bez kovových
a ostrých částí
14. děti mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou
či v koupacích plenkách
15. při bouřce je koupání zakázáno !
16. koupání na vlastní nebezpečí !

Podmínky pro uživatele DUO-LANOVKY
1.

U dětí do 6 let je nutný dozor rodičů, zákonného zástupce staršího 18 let

Podmínky pro uživatele SÍŤOVÉ ATRAKCE
1.

Určeno pro osoby starší 3 let. Nad dětmi do 6 let musí být dozor
dospělé osoby !

2. Zákaz běhání, skákání, záměrné rozhoupávání a lezení po
ochranných sítí.
3. Vstup pouze v době provozu Baldova světa
4. Maximální počet osob na síťovém nástupu je 8 osob
Maximální počet osob v domečku je 5 osob
Celková maximální kapacita atrakce je 30 osob
(uvedené kapacity jsou stanoveny pro osoby o hmotnosti
max. 80Kg)
5. Atrakce se nesmí používat v době bouřky či nepříznivého počasí
6. Řetízky, prstýnky, dlouhé a velké náušnice a jiné předměty,
které by se mohli zachytit na atrakci a způsobit účastníkovi
zranění, je nutné odložit před vstupem na atrakci
Dlouhé vlasy je nutné mít sepnuté
Obuv účastníků musí být pevná a musí dostatečně držet na
noze
7.

Na atrakci je zakázáno: kouřit, používat pyrotechniku, vstupovat se žvýkačkou, konzumovat naatrakci jídlo a nápoje, vnášet
skleněné předměty, zbraně, konzumovat alkoholické nápoje
a jiné návykové látky. Osobám podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek není vstup umožněn. Dále je zakázáno skákat
a lézt na boční sítě, užívat atrakci při zjištěném poškození, nebo
pokud je vyřazena z provozu.

Provozovatel: Dikram s.r.o., Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, IČ: 27493253, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22293,
odpovědná osoba: Kateřina Pilařová

