
15. PROVOZNÍ ŘÁD HERNY KULTURNÍHO CENTRA 

Provozní doba dětské herny je: Pondělí - Pátek 9:00 – 17:00 
      
Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby.  

Herna je bez programu a je určená dětem od 1 do 8 let věku nebo po dohodě s doprovodem. 

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou. Doprovodem se rozumí 
osoba starší 18 let. 

Vstupem do herny uznávají návštěvníci její provozní řád. 

Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád herny, případně svým chováním ohrožují ostatní 
návštěvníky herny, může personál kulturního centra (dále KC) napomenout a po následném 
neuposlechnutí vykázat z herny. 

Prostor pro kočárky je vyhrazen ve foyeru kulturního centra. 

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít 
ponožky nebo přezůvky. 

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána, použijte pro 
občerstvení místa k tomu určená. 

Celý prostor kulturního centra je nekuřácký. 

Platí zákaz vstupu zvířat. 

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v 
karanténě. 

Všechna zařízení v prostorách se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a 
ručí za ně doprovod. 

Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. 
Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi. 

Doprovod dítěte odpovídá za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v herně na 
zařízení či majetku herny nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného 



poškození anebo v případě nedodržení provozního řádu. Doprovod dítěte nese odpovědnost 
v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné 
osobě. 

Je zakázáno z herny cokoliv odnášet mimo budovu kulturního centra. 

V celém prostoru je zákaz běhání. 

Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá 
provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu. Lze využít uzamykatelnou šatnu se skříňkami 
/informace na recepci KC/. 

Nepřebalujte děti v prostorách herny, ale na místě k tomu určeném /přebalovací pulty na 
WC kulturního centra/. 

Doprovod dítěte doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití 
WC si všichni pečlivě umyjí ruce.  

Doprovod dítěte je povinný před odchodem z herny zajistit uvedení herny do původního 
stavu, zejména je povinný uklidit po doprovázených dětech. 

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Snahou je zajistit 
bezpečnost dětí, udržet v herně pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem. 

Tento provozní řád je platný od 1. 11. 2021. 

V Klášterci nad Ohří dne 2. 2. 2022 

Ing. Petr Hybner 
ředitel organizace


