
PROVOZNÍ ŘÁD
Centrum virtuální reality (dále jen VR) je určeno zejména pro návštěvníky ve věku od 15let.
Všechny děti mladší 15 let musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu
pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
Za případné úrazy dětí plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto
úrazy.
Upozorňujeme, že užívání VR omezuje vnímání reálného okolí a místo toho způsobuje pocitnaopak navozuje
stav, že se nacházíte ve zcela jiném prostředí. Mějte toto stále na paměti a myslete na to že jste stále v reálné
místnosti a kolem vás jsou zdi, nábytek, případně ostatní návštěvníci! Ve virtuálním prostředí je vyznačena
hranice oblasti v které je hraní bezpečné.
Nevstupujte do herní zóny ostatních hráčů.
Do herny vstupujete na vlastní riziko!
Při hraní neběhejte, neskákejte, nemáchejte rukama mimo vyznačenou virtuální zeď, ani za ní nechoďte.
Ve virtuálním světě se primárně pohybujte pomocí ovladačů.
Na platformu KAT VR je vstup dovolen pouze osobám s váhou do 120kg a výškou do 190cm. Na platformě se
vždy pevně připoutejte, neskákejte, nevyklánějte se z ní. Hrozí riziko převrácení.
Bez výslovného souhlasu je v celém areálu platí zákaz vstupu zvířat.
Pokud není domluveno jinak, konzumovat v herně lze pouze jídlo a pití zakoupené v baru, s výjimkou kojenecké
stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi, nebo po domluvě s obsluhou.
Vstup na atrakce (PC + brýle pro využití VR) je zpoplatněn (viz.ceník).
Návštěvník ručí při použití všech zařízení Centra VR za škody způsobené provozovateli nebo za škody způsobené
jiným návštěvníkům.
Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.
Respektujte se navzájem a chovejte se k sobě slušně.
Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může
personál herny vykázat bez náhrady vstupného.
Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení
společnosti.
Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny.


