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Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do provozovny s tímto provozním řádem.
Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí a řídí se jednotlivými body provozního řádu.
Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků provozovny. Provozním řádem nejsou dotčeny
povinnosti plynoucí pro návštěvníky provozovny z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů,
pravidel zdvořilosti a slušného chování. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována
v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními
platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
V provozovně není povoleno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám
mladším 18 let, osobám, které se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let, osobám
podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám požívání tabákových
výrobků. V celé provozně platí zákaz kouření.
Do provozovny není povoleno vnášet zbraně jakéhokoliv typu a látky nebezpečné či ohrožující život či zdraví.
Do provozovny je zakázáno vnášet a používat pyrotechniku, výbušninu a manipulovat s otevřeným ohněm.
Do provozovny není povoleno vnášet a následně konzumovat drogy, vlastní jídlo a nápoje. V případě
porušení bude host vykázán z provozovny.
Do provozovny není povolen vstup zvířatům.
V případě ztráty osobního majetku, který nebyl uložen v šatně Sportovní haly (klíče vydává recepce), nenese
provozovatel odpovědnost. Za osobní cennosti si návštěvník vždy odpovídá sám. Provozovatel neodpovídá za
věci volně odložené v prostorách provozovny, za jejich ztrátu, poškození nebo zničení.
Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny návštěvníka nevhodně oblečeného (znečistění,
roztrhaný, zapáchající oděv, apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek, agresivní
osoby, nebo jiného nevhodného stavu.
Jakýkoliv projev agrese je v provozovně nežádoucí a host bude vykázán.
Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají
konfliktní situace v provozovně.
Každý host je povinen uposlechnout pokynů obsluhy, v opačném případě může být vykázán z provozovny.
V případě evakuace provozovny je host povinen se řídit pokyny obsluhy provozovny či recepce haly.
Provozovatel přísně zakazuje návštěvníkům vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (zázemí
provozovny, prostor za barem, skladové prostory, apod.).
V baru je možné platit pouze hotově.
Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat hosta z provozovny při nevhodném chování a porušení některého z
bodů uvedených v provozním řádu, a to bez náhrady.
V prostorách provozovny je instalován kamerový systém.
Host vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným
umístěním na webových stránkách provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, drobné dekorace a
jiné drobné reklamní předměty) v jednotné výši 100 Kč za kus. Při úmyslném poškození či zdemolování
majetku, nebo vybavení vyšší hodnoty, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu
poškození.
Hlídání dětí v prostoru provozovny zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí.
Seznam alergenů Vám na vyžádání sdělí obsluha.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž na
webových stránkách. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V případě porušení jakéhokoliv bodu provozního řádu bude host vykázán z provozovny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.

Ve Stochově, dne 20.09.2017

Provozovatel: Andrea Vítová, IČ 04063970, Ve Dvojdomkách 298, Stochov

