
POKYNY 
a POViNNOSti 
PRe UŽÍVateĽOV ŠPORtOViSKa
1. Prevádzkovateľom športoviska, ktoré je súčasťou Magio Pláž, je spoločnosť MW Promotion, s.r.o. so sídlom
 Komenského 2375/ 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 620 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č..: 2364/S (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Športovisko je prístupné pre návštevníkov Pláže počas prevádzkovej doby Pláže, t.j. od 16. 6. 2017 
 do 3. 9. 2017 denne v čase od 9.00 do 22.00 hod.
3. Užívatelia športoviska sú povinní riadiť sa pokynmi Správcu športovísk a Správcu pláže, ktorí zodpovedajú   
 za prevádzku a údržbu športoviska.
4. Športovisko je k dispozícii všetkým návštevníkom Pláže bezplatne.
5. Športovisko je možné využívať na základe jeho prevzatia od Správcu športovísk. Rezervácia športoviska 
 je možná u Správcu športovísk osobne alebo na telefónnom čísle 0904 70 70 21. V prípade, ak športovisko
 nebude prevzaté od Správcu športovísk najneskôr 15 minút po uplynutí termínu, na ktorý bola táto 
 rezervácia športoviska urobená, táto rezervácia prepadá.
6.  Športovisko je možné používať maximálne 1 hodinu. Najneskôr 5 minút pred skončením doby, počas ktorej
 je možné športovisko používať, sú osoby používajúce ihrisko povinné športovisko upratať a upraviť určeným
 náradím, ktoré im poskytne Správca športovísk.
7.  Pre hru na športovisku je možné využiť loptu z bezplatnej požičovne športového náčinia, 
 za vratnú zálohu 10 Eur, alebo vlastnú loptu.
8. Na športovisko je dovolený vstup výlučne naboso, bez akejkoľvek obuvi. Užívatelia športoviska sú povinní   
 svoje oblečenie prispôsobiť hre na športovisku tak, aby nedošlo k ujme či ohrozeniu ich zdravia. Užívatelia  
 využívajú športovisko na vlastnú zodpovednosť.
9. V priestoroch športoviska je zakázané: jesť, piť, fajčiť, vnášať sklenené poháre a fľaše, ohrozovať ostatných
 hráčov svojim správaním alebo spôsobom hry.
10.  Užívateľ športoviska je povinný v prípade poškodenia alebo znečistenia športoviska o tomto okamžite 
 upovedomiť Správcu športovísk príp. Správcu pláže.
11. Každý užívateľ športoviska je povinný dbať pri hre na bezpečnosť a okamžite nahlásiť akékoľvek poranenie
 počas hry resp. počas pobytu na športovisku Správcovi športovísk, ktorý prijme potrebné opatrenia.
12. Užívateľ športoviska je povinný dbať na poriadok, čistotu a hygienu na športovisku.
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FREE Wi-Fi




