IZJAVA O ODGOVORNOSTI
Spodaj podpisani/a:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov, telefonska številka, email)
Kot zakoniti zastopnik za otroke, potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in
priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi, se z njima v celoti strinjam in ju razumem.
1. člen
Predmet te izjave je izključno začasen 3-urni najem prostora za praznovanje otroškega rojstnega dne in uporabo igral v prostoru na
dan___________ , za čas med_________________ uro, s pravico uporabe prostora 15 min pred in 15 min po dogovorjenu času za
namen priprave in čiščenja prostora.
2. člen
Izjavljam, da sem pred uporabo prostora seznanjen z vsemi značilnostmi in stanjem igral ter Splošnimi pogoji poslovanja, ki so priloga
k tej izjavi.
3. člen
Seznanjem sem s tem, da je maksimalna obremenitev igralnice do 30 otrok (do 15 otrok za eno praznovanje).
Zavezujem se, da bom prostore uporabljal v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja ter da s svojo uporabo prostorov ne bom povzročal
škode. Odogovarjam za namerno povzročitev škode v prostoru in na inventarju v času praznovanja rojstnega dne. Izrecno izjavljam,
da sem seznanjen s stanjem prostora ter tudi s potencialnimi nevarnostmi, ki izvirajo iz prostora glede na njegovo stanje, zato za
morebitno škodo, ki nastane uporabnikom pri uporabi najetega prostora, lastnik ne odgovarja.
4. člen
Prostor in pripadajoči inventar sem dolžan uporabljati kot dober gospodar. Dolžan sem popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo na
prostoru, na skupnih prostori ali na objektu povzročim sam oz. drugi uporabniki v času praznovanja rojstnega dne. Škodo sem
dolžan povrniti v roku 8 (osem) dni od dneva, ko je škoda ugotovljena in je narejen zapisnik o ugotovljeni škodi.
5. člen
Cena za najem prostora izhaja iz veljavnega cenika in vključuje:
Najem prostora – igralnice Dolphy - prostor v drugi etaži s pripadajočo opremo (igralnica, igrače, mize in stoli, 2x smart
TV, zvočnik).
Osebo za strežbo in animatorja pri Premium paketu.
Pogostitev otrok (prigrizki, 8l pijače, 3 pizze – do 15 otrok / 5 pizz do 30 otrok, torta z Dolphy designom 15 kos do 15 otrok
/ 20 kos do 30 otrok)
Darilo in majčka Dolphy za slavljenca, lizike za povabljene otroke
Osnovno čiščenje najetega prostora v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja.
Najemnik plača najemnino vnaprej oziroma najkasneje ob prevzemu prostora.
6. člen
S to izjavo se zavezujem, da bom seznanil z vsebino Splošnih pogojev poslovanja druge uporabnike oz. njihove zakonite zastopnike
(starše ali skrbnike). Pravila uporabe prostora in odgovornost za nadzor nad otroki je podrobneje urejena v Splošnih pogojih
poslovanja.
7. člen
V kolikor odpovem rezervirani temin v manj kot 7 dneh pred dogodkom, najemodajalec zadrži avans, ki je bil plačan ob rezervaciji
termina.
Zavedam se, da najemodajalec igralnice lahko odpove dogovorjeni termin brez odpovednega roka zaradi krivdnih razlogov in v
primeru hujših kršitev pogodbe.
Krivdni razlogi so zlasti:
kršitev varnostnih navodil, ki so opisana v splošnih pogojih poslovanja,
nepravočasno plačilo za najem prostora.
8. člen
Zakoniti zastopnik s podpisom »Izjave o odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja
varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja Igralnice Dolphy. Zakoniti zastopnik otroka s podpisom «Izjave o odgovornosti« potrjuje,
da se zaveda, da uporaba igral v igralnici ob neupoštevanju navodil za varno uporabo igral povečuje tveganje za nastanek poškodb,
ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe. Na podlagi podpisane »Izjave o
odgovornosti« zakoniti zastopnik odvezuje upravljalca Igralnice Dolphy odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku
ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo igral in upoštevanja pogojev poslovanja ter
izrecnih ustnih navodil osebja v igralnici. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode
proti upravljalcu igralnice Dolphy ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.
Za resničnost podatkov o »Izjavi o odgovornosti« podpisnik sprejema polno odgovornost.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1.
Uvodna določba
Splošni pogoji poslovanja urejajo pravila uporabe prostora, ki se ga
najema za namen praznvanja otroške rojstnodnevne zabave ter
odgovornosti, pravice in obveznosti najemnika in najemodajalca.
Prostor je mogoče najeti za družabne, izobraževalne, predstavitvene in
druge dogodke. Pri tem je najemnik dolžan spoštovati navedeno omejitev
števila udeležencev zaradi zagotavljanja njihove varnosti ter zagotoviti
rabo prostorov v okviru namena najema.
Dogovori izven Splošnih pogojev so dopustni, v kolikor ne ogrožajo
varnosti oseb in objektov, veljajo pa, v kolikor so potrjeni v pisni obliki.
2.
Trajanje najem
Prostor je mogoče najeti za 3-urno uporabo. O trajanju najema se
najemodajalec in najemnik dogovorita z najemno pogodbo.
Za čas najema se šteje čas, ko je bil prostor dejansko dan na voljo
najemniku (npr. tudi za pripravo), pa do odhoda zadnjega obiskovalca. Če
čas dejanske uporabe prostora presega čas dogovorjenega najema z
najemno pogodbo, lahko končni znesek najema odstopa od predhodne
ponudbe. Vsaka začetna ura uporabe prostora se šteje za polno uro
najema.
Najem vključuje pripravo prostorov in uporabo notranje tehnične opreme.
3.
Število udeležencev
Zmogljivost igralnice je 30 otrok oziroma 15 otrok za eno praznovaje.
Najemnik mora pri organizaciji rojstnodnevne zabave upoštevati
zmogljivost prostora, ki ne sme biti presežena.
4.
Cena najema igralnice
Cena najema igralnice se določi z najemno pogodbo v skladu z veljavnim
cenikom ali pa po posebnem dogovoru med najemodajalcem in
najemnikom.
V ceno najema je vključeno: glej 5. člen
V kolikor je treba zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku,
se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.
5.
Zavarovanje
Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje zabave. Zagotoviti mora
izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse sodelujoče pri
praznovanju rojstnodnevne zabave, ter poskrbeti za zavarovanje za
primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je odškodninsko
odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno uporabo in varovanje vse
tehnične opreme, potrebne za izvedbo zabave.
6.
Odgovornost najemnika
Najemnik prostora je odgovoren za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in
obiskovalci na sebi ali svoji lastnini. Prav tako je odgovoren za nastalo škodo
v prostoru in predmetih, ki se nahajajo v prostoru. Najemnik je dolžan
povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugi
prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali
je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode
organizira najemodajalec najkasneje v roku 8 dni od ugotovitve škode. V
kolikor najemnik škode ne sanira, to stori najemodajalec na stroške
najemnika. Najemnik odgovarja za vso škodo, ki jo najemodajalec utrpi
zaradi škode (npr. poslovna škoda, ker prostora zaradi izvedbe sanacije ni
mogel tržiti).
Najemnik mora pred začetkom rojstnodnevne zabave poskrbeti za varnost
otrok.
Najemnik mora pridobiti izjave o odgovornosti staršev oziroma skrbnikov
otrok, mlajših od 15 let, za škodo, ki bi jo povzročili.
Najemnik mora obiskovalce in njihove starše oziroma skrbnike seznaniti s
pravili uporabe igral, ki se nahajajo v prostoru. Hkrati mora stalno izvajati
nadzor nad igrali.
Najemnik lahko pooblasti druge osebe, ki bodo pomagale pri izvajanju in
nadzoru rojstnodnevne zabave, vendar se s tem ne razbremeni svoje
odgovornosti.
7.
Varnostna pravila, ki jih mora upoštevati vsak obiskovalec
Obiskovalci morajo uporabljati igrala v skladu z njihovim namenom, v
nasprotnem primeru se jim lahko prepove uporabo igral. V kolikor
obiskovalec dalj časa povzroča nemir, mora najemnik naloži osebi ali
njenim zakonitim zastopnikom, da obiskovalca odstranijo.
Najemnik lahko organizira rojstnodnevno zabavo za največ 15 otrok. V
kolikor so obiskovalci mlajši od 15 let, mora organizator na vsakega 7.
dopolnjenega udeleženca (otroka) pooblastiti 1 osebo za pomoč pri izvedbi
in nadzoru rojstnodnevne zabave.

Kraj in Datum:_________________

8.
Odgovornost lastnika prostorov
Upravljalec igralnice Dolphy za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in
obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.
9.
Izjava obiskovalcev
S podpisom najemne pogodbe se najemnik – odgovorni za rosjtnodnevno
zabavo - strinja z naslednjo vsebino:
Izjavljam, da se rojstnodnevne zabave udeležujem
prostovoljno, na lastno željo.
Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb.
Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do
sebe, kot do ostalih obiskovalcev rojstnodnevne zabave.
Poznam in sprejemam vsa navodila za varno uporabo igral
lastnika prostora. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili
skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z
ustnimi navodili najemnika ali od njega pooblaščenih oseb.
Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega
ravnanja z navodili ni potreben.
Prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in
posledice za vse udeležence rojstnodnevne zabave
10. Slikovno in video snemanje
Najemnik in vsi uporabniki so seznanjeni, da so prostori, ki so predmet
najema, pod stalnim video nadzorom, pri čemer se posnetki shanjujejo za
čas enega leta.
Posnetke bo najemodajalec uporabil izključno v primeru morebitnih
poškodb oseb ali prostorov oz inventarja za namene določanja krivde.
Podpisnik izrecno soglaša, da lahko najemodajalec fotografije in video
posnetke, narejene v najetem prostoru, uporablja za javno objavo oz.
objave namenjene oglaševanju in promociji prostorov za rojstnodnevne
zabave. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material
lahko pojavijo tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube in podobno. Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov,
ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok med obiskom rojstnodnevne
zabave, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno
pridobljenega pisnega soglasja lastnika prostora.
11. Pravila igralnice
Uporaba igral je na lastno odgovornost.
Hrana in pijača nista dovoljena v igralnem delu prostora.
Prepovedano risanje po stenah.
Igrala so namenjena otrokom in ne odraslim.
Prepovedano plezanje in skaknje z okenske police.
Prepovedanje metanje stvari čez ograjo galerije.
Prepovedano plezanje in obešanje po mrežah na zunanji in
notranji strani igralnice.
S predmeti v prostoru ravnamo skrbno in odgovorno.
Vstop v igralnico samo v copatih ali nedrsečih nogavičkah.
Vstop v igralno konrstukcijo otrokom do 4. leta brez
spremstva staršev ni dovoljen.
Med uporabo igral je prepovedano imeti karkoli v ustih
(bonbon, žvečilni gumi,…).
Vsa igrala znotraj igralnice so last igralnice in so za najeti
dogodek dana v najem, zato jih ni dovoljeno odnašati iz
igralnice.
Vsa igrala so skladna po certifikatih, so kvalitetna in varna za
otroke do 8. leta starosti.
V primeru požara igralnica nudi dva zasilna izhoda.
Ob najemu igralnice vas seznanimo z uporabo igral ter
možnosti uporabe gasilnega aparata.
Za pozabljene oziroma izgubljene stvari, ne odgovarjamo.
Osebje igralnice kontrolira (koordinira) delo z otroci, vendar
ni odgovorno za njihovo vedenje in morebitne poškodbe
tekom igre.
V celotem prostoru je prepovedano kajenje.
Ob najemu igralnice so uporabniki v celoti seznanjeni z zgoraj
navedenimi pogoji in se z njimi strinjajo, kar potrjujejo s samo
uporabo igralnice.

Podpis (zakonitega zastopnika):___________________________

