
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

 

Zabávajte sa a užívajte si v našom centre, ale pre Vaše vlastné bezpečie a pohodlie sa riaďte nasledujúcimi pravidlami: 

- Detské centrum MOTOLINO je otvorené cez týždeň od 9:00 do 19:30 hod., v sobotu od 14:00 do 19:30 hod., v nedeľu 

zatvorené /ale je tu možnosť zajednať si narodeninovú oslavu/. Prípadné zmeny otváracej doby budú uvedené na stránke 

www.motolino.sk, na vchodových dverách, prípadne na facebookovskej stránke. 

 

- Všetky deti musia byť po celý čas strávený v priestoroch centra pod dohľadom zodpovednej sprievodnej osoby. 

Sprievodná osoba je za deti po celý čas pobytu v centre plne zodpovedná. 

 

- V detskom centre je možné konzumovať iba nápoje a potraviny zakúpené u nás, výnimku tvorí dojčenská strava. 

V prípade konzumácie vlastných potravín, resp. nápojov, je personál oprávnený okamžite vykázať osoby porušujúce 

prevádzkový poriadok z MOTOLINA. 

 

- Zákaz fajčenia v priestoroch centra. Fajčenie je povolené len na vyhradenom priestore. 

 

- Zábavné centrum je rozdelené na: 

1. Priestor kaviarne a vonkajšej terasy – určený na posedenie, konzumáciu jedál a nápojov zakúpených v MOTOLINE 

2. Priestor vnútorného ihriska – určený na hraciu a zábavnú činnosť, vstup bez obuvi /v ponožkách, alebo prezúvkach/, 

bez konzumácie jedál a nápojov, žuvačiek 

3. Priestor vonkajšieho ihriska – určený na hraciu a zábavnú činnosť, vstup v obuvi 

4. Priestor prebaľovne – určené na prebaľovanie detí 

 

- Odporúčame nebrať ostré predmety, šperky alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví Vám, alebo 

ostatným návštevníkom  zábavného centra. 

- V prípade zranenia, alebo úrazu okamžite informujte personál. 

 

- Deti, ktoré sú choré by počas trvania choroby nemali navštevovať zábavné centrum MOTOLINO, aby 

sme predišli prípadnému šíreniu chorôb medzi deťmi!!! 

 

- Deti, ktoré nosia okuliare, by ich mali, pokiaľ je to možné odstrániť pri hraní, ak to nie je možné, tak by na ne mali dať 

pozor. 

 

- Ak je z akýchkoľvek dôvodov nutné uzatvoriť zábavné centrum, prevádzkovateľ Picolino s.r.o., neprepláca vstupné 

 

- Prevádzkovateľ MOTOLINA Picolino s.r.o., nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku 

/neprijíma žiadnu zodpovednosť za stratu, či poškodenie odevu alebo iných osobných vecí/ 

 

- Prevádzkovateľ MOTOLINA Picolino s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť vstup osobám, ktoré vzbudzujú pochybnosti 

o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. 

 

- Deštruktívne, rušivé, hrubé alebo urážlivé správanie sa voči personálu alebo ostatným užívateľom centra, alebo 

akékoľvek porušenie tohto prevádzkového poriadku nebude v žiadnom prípade tolerované a osoba, alebo osoby, 

porušujúce zásady prevádzkového poriadku budú vyzvané na okamžité opustenie priestorov centra MOTOLINO bez 

nároku na vrátenie vstupného. 

 

- Rodič alebo iná sprevádzajúca osoba plne zodpovedá za škody spôsobené dieťaťom. V prípade akéhokoľvek poškodenia 

majetku centra je sprievod  povinný uhradiť vzniknutú škodu  ihneď a  v plnom  rozsahu. 

 

V NITRE 15.09.2015                                                                                                            Picolino s.r.o. 

 

http://www.motolino.sk/

