Informace a pravidla pro školy, školky a jiné kolektivy v
odpoledním provozu haly Bongo
Pro družiny a jiná školní zařízení je rezervován odpolední termín v čase: 14.00 – 16.00 hod.
(pokud není domluveno jinak), úterý-čtvrtek, za zvýhodněnou cenu 70,- kč/dítě. V době od
14 – 19.00 hod. je naše hala otevřena i pro širokou veřejnost, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
* Školám a školkám je dovolena vlastní svačina. V hale je však možné si zakoupit
občerstvení.
* Dětem si doporučujeme vzít s sebou sportovní oblečení a ponožky.
* Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů
povolen pouze v PONOŽKÁCH, ne na boso ! Platí pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohou
přinést přezůvky, je však třeba si je na každou atrakci sundávat. V podzimních a zimních
měsících by bylo vhodné, aby si děti do haly přinesly i teplé ponožky.
* Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
Bezpečnost na atrakcích:
* Důrazně upozorňujeme na velké nebezpečí, které může vzniknout u nevhodného oblečení,
zejména z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěsky,
velké náušnice, řetízky a náramky, brýle apod.
* Zákaz žvýkání v prostoru haly.
* V hale jsou tři-čtyři atrakce s obsluhou: horolezecká stěna, autíčka (10,-kč/žetonek na 1
jízdu), bungee a trampolína. Vstup na tyto atrakce je možný pouze po příchodu obsluhy a za
předpokladu respektování pokynů personálu haly Bongo. Horolezecká stěna se nesmí v
žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění.
Obsluhující personál u atrakcí poznáte podle oranžového trička Bongo.
* RESPEKTUJTE CEDULE V HALE I U ATRAKCÍ !!!!
* Na trampolínách může skákat pouze jedna osoba na jedné trampolíně. V prostoru trampolín
se tedy může zdržovat max. šest osob. Salta jsou zakázána.
* Upozorňujeme, že je zakázáno běhat po velké modré skluzavce, ta je určena pouze na
klouzání v sedě, nikdy ne na břiše.
* Skluzavka volný pád je určena pro děti od 4 let. Klouzání pouze vleže na zádech s rukama
na hrudi.
* Dětský koutek je určen pouze pro děti do 3 let.
* Skákací ostrov Havaj – vstup pouze pro děti do 12 let.

Návštěvníci haly jsou vždy povinni podržovat pokyny personálu.

