
PODMÍNKY PRONÁJMU A PRAVIDLA PROVOZU ZAHRADNÍ ATRAKCE

PODMÍNKY PRONÁJMU

1. Pro  potvrzení  závazné  rezervace  složí  nájemce  rezervační  poplatek  ve  výši  200,-  Kč  převodem  na  bankovní  účet
pronajímatele. Zbytek částky dle zvolené varianty pronájmu uhradí nájemce při převzetí atrakce.

2. Při zrušení rezervace minimálně 24 hodin před dohodnutým začátkem pronájmu bude zaplacená záloha vrácena v plné
výši převodem na účet, ze kterého byla uhrazena. V odůvodněných případech bude záloha vrácena i při pozdějším zrušení
rezervace. Vrácení zálohy proběhne do 5 pracovních dnů.

3. Pronajímatel  dodá nájemci  atrakci  na dohodnutou adresu  ve stavu způsobilém k užívání,  připraví  ji  k  provozu a po
skončení doby pronájmu zajistí její složení a odvoz.

4. Nájemce vrátí pronajímateli atrakci ve stavu, v jakém ji přebíral, bezprostředně po skončení smluvené doby pronájmu,
není-li předem smluveno jinak.

5. Bude-li atrakce provozována s vodou, zajistí nájemce před jejím vrácením alespoň částečné vysušení. 

6. V případě poškození nebo jiného znehodnocení uhradí nájemce vzniklou škodu.

7. Jelikož není požadováno složení vratné kauce za pronajatou věc, předloží nájemce při převzetí atrakce k nahlédnutí platný
průkaz totožnosti a umožní zaznamenání údajů, konkrétně jména, adresy trvalého pobytu a čísla dokladu. Tyto osobní
údaje budou pronajímatelem uchovávány pouze po dobu trvání pronájmu, resp. do vrácení pronajaté věci. Pronajímatel se
zavazuje s údaji nakládat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. 

8. Skutečnosti a další podmínky zde neuvedené se řídí platným zněním Občanského zákoníku.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO PROVOZU

1. Na atrakci se nevstupuje v obuvi. Doporučuje se odložit oblečení či doplňky s ostrými sponami, přezkami, šňůrkami,
řetízky či jinými částmi, které by mohly způsobit úraz nebo protržení atrakce.

2. Uvnitř a v okolí atrakce není dovoleno manipulovat s ohněm a nebezpečnými (zvláště ostrými) předměty.

3. Atrakci není dovoleno přetěžovat – zvláště není dovolen vstup osobám nad povolenou individuální hmotnost, jelikož to
může vést k deformaci vyšších částí atrakce a případnému zranění osob pohybujících se uvnitř.

4. Zapojení/odpojení fukaru smí provádět pouze osoba starší 18 let, přičemž se musí ujistit, že se v bezprostředním okolí
atrakce nepohybují žádné další osoby.

5. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným užíváním atrakce.

6. V  případě  vzniku  problému s  provozem atrakce  (včetně  extrémních  povětrnostních  podmínek)  je  nájemce  povinen
ukončit její provoz a neprodleně informovat pronajímatele.

Fyzickým převzetím atrakce zákazník stvrzuje, že se s těmito podmínkami a pravidly bezpečného provozu seznámil.


