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BRATISLAVA BOWL
Hálkova č. 11, 831 03 Bratislava

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
zo dňa 16.2.2019 ktorým sa zrušuje prevádzkový poriadok zo dňa 4.4.2013
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Priestor Bratislava Bowl (“priestor”) je bezplatne pristupny kazdemu
výhradne v čase prevádzkových hodín:
Pondelok az Stvrtok od 16:00 do 22:00 hod.
Piatok od 15:00 do 22:00 hod. Sobota az Nedela od 10:00 do 22:00 hod.
Záujemca do priestoru vstupuje po vypisani prezenčnej listiny na vrátnici.
Kľúčom od priestoru disponuje pán/pani vrátnik/vrátnička, ktory/ktorá
záujemcom priestor odomkne.
Prekázky (bazen, bowl, pool) sú určene vyhradne k jazde na skateboarde.
Pouzitie inych prostriedkov (bmx, inline, kolobezka a pod.) je zakázane. V
priestore je nutne zdrzovat sa minimálne vo dvojici z dôvodu privolania
pomoci.
Jazdit na prekázkach (bazen, bowl, pool) je na vlastnú zodpovednost. Osoby
mladšie ako 15 rokov môzu bazen pouzivat len v sprievode zákonneho
zástupcu.
Jazdci sú povinni pouzivat vlastne osobne ochranne pomôcky (OOP) ako sú
prilba, chrániče a pod., v rozsahu primeranom svojim dispoziciám,
schopnostiam a veku. Jazdci mladši ako 15 rokov pouzivajú OOP povinne.
Je zákázane vylepovat v priestore akekoľvek nálepky, alebo umiestnovat v
priestore bez súhlasu ASSR ine reklamne a/alebo propagačne materiály.
Osoba pritomná v priestore je zodpovedná za škodu na zdravi a/alebo
zariadeni priestoru, ktorú môze spôsobit svojim správanim v zmysle
Občianskeho zákonnika.
V priestore je zakázane fajčit, konzumovat alkoholicke nápoje, ine zakázane
látky a/alebo odkladat si cenne veci.
Jazdci sú povinni starat sa o svoje osobne veci tak aby minimalizovali
moznost ich odcudzenia. Zakazuje sa do priestorov prinášat cenne predmety,
finančnú hotovost nad 500 EUR, alkohol, alebo ine zakázane látky a/alebo
predmety.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumoznit osobe vstup do priestoru resp.
osobu z tohoto priestoru vykázat, ak je osoba neprimerane znečistená, alebo
by mohla byt inak na obtiaz ostatnym uzivateľom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo trvalo neumoznit vstup osobe, ktorá v
priestore opakovane poruši ustanovenia prevádzkoveho poriadku.
Priestor je monitorovany kamerovym systemom. Podpisom do prezenčnej
listiny návštevnik súhlasi so zverejnenim obrazoveho a/alebo zvukoveho
záznamu svojej osoby na web-stránke asociácie za účelom prehľadu
o aktuálnej vytazenosti priestoru.
Do areálu sa vchádza cez osobnú vrátnicu. Vchádzat cestnymi motorovymi
vozidlami do areálu a/alebo zdrzovat sa mimo priestor je zakázane.
Podpisom do prezenčnej listiny a/alebo vstupom do priestoru osoba vyjadruje
svoj súhlas s tymto prevádzkovym poriadkom a zavazuje sa ho dodrziavat.

