
Provozní řád dětského centra  
„HOPSÁLKOV“ 

Milé děti, rodiče a ostatní návštěvníci dětského centra Hopsálkov, 
vítáme vás v zábavném dětském centru, ve kterém vám přejeme mnoho příjemně prožitých chvil. Níže vám uvádíme 
souhrn základních pokynů pro dodržování provozně-bezpečnostních předpisů tak, aby váš pobyt v našem centru byl 
radostně stráveným zážitkem. Zdůrazňujeme, že povinností každého návštěvníka je seznámit se s tímto Provozním 
řádem a dodržovat jej. 
 

1. Atrakce jsou určeny pro děti ve věku 3-12 let. 
2. Každá nafukovací atrakce je určena pro max. 10 dětí. 
3. Maximální váhové zatížení jednou osobou je 50 kg. 
4. Na atrakce je zakázáno vstupovat v obuvi, s ostrými částmi oblečení a s takovými předměty, kterými by si děti 

mohly ublížit, poranit ostatní nebo poškodit atrakci (klíče, hračky, spony, prsteny, atd.). V případě poškození 
atrakce nebo jakéhokoliv jiného vybavení dětského centra Hopsálkov, je nutné toto okamžitě ohlásit 
obsluhujícímu personálu. 

5. Na atrakce je zakázáno vstupovat s nápoji a jídlem, a to včetně žvýkaček, lízátek a bonbónů. 
6. V prostorách dětského centra Hopsálkov je zakázáno kouřit, užívat návykové látky a alkohol. 
7. Návštěvníkům je zakázáno jakkoliv manipulovat s kompresory a přemisťovat jednotlivé atrakce, jejich 

příslušenství a další vybavení. 
8. V případě zjištění náhlého vyfukování atrakce je nutné atrakci ihned opustit. 
9. Děti prosíme, aby svým chováním neohrožovaly samy sebe a ani ostatní osoby. V případě poškození zdraví, 

je nutné toto ihned ohlásit obsluhujícímu personálu. 
10. Do prostoru dětského centra Hopsálkov je zakázán vstup s infekčními nemocemi a nemocemi ohrožujícími 

zdraví dětí při sportovních aktivitách. 
11. Rodiče a doprovod dětí prosíme o dohled nad svými ratolestmi. Odpovědnost za své dítě/děti nese doprovod 

po celou dobu pobytu v dětském centru Hopsálkov, tzn. odpovídá za zdraví, bezpečnost a chování k ostatním 
dětem. 

12. Rodiče a doprovod dětí žádáme o dodržování stanoveného časového limitu na atrakci.  
Po uplynutí zaplacené časové jednotky musí děti atrakci opustit. 

13. Obsluhující personál má právo vyloučit osoby nedodržující provozní řád, ohrožující zdraví nebo majetek a 
neřídící se jeho pokyny.  

14. Za odložené věci neručíme. 
15. Provozovatel si vyhrazuje právo mít možnost upravit nebo změnit provozní řád s ohledem na zlepšení 

bezpečnosti. 

 

Naší prioritou je především bezpečná zábava pro naše malé zákazníky a spokojenost jejich 
rodičů. Děkujeme za dodržování provozního řádu a pokynů obsluhujícího personálu. 

 
 

Provozní doba:                                                      Cena vstupu : 

Po – Ne   10:00 – 19:00 hod                                 0 - 20 min / 40,- Kč 

 
Provozní řád dětského centra Hopsálkov nabývá platnosti 31.května 2016. 

V OC Breda & Weinstein, Opava 30. května 2016              
 
 
 
 
                                                                                                                                 Ing. Helena Víchová 
                                                                                                                                      provozovatel 
                 
                                                                                   

Provozovatel Helena Víchová, se sídlem Slunná 472, Jeseník - Bukovice, 790 01, IČ: 87950987,  
tel.: 777 198 567, 732 345 828 


