
PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÝ KOUTEK WELLNESS HOTEL BABYLON

1. Dětský koutek je vhodný pro děti do 8 let věku. Dětský koutek je součástí WELLNESS 
HOTELU BABYLON a je provozován společností CENTRUM BABYLON, a.s., se 
sídlem Nitranská 1, 460 12 Liberec. 

2. Dětský koutek mohou navštěvovat pouze děti hostů WELLNESS HOTELU BABYLON 
v doprovodu rodičů nebo jiné osoby starší 18 let, která vykonává nad dítětem dohled 
(dále jen jako „rodič). Provozní doba není stanovena, koutek je volně přístupný 24 
hodin denně.

3. Rodič je povinen po celou dobu pobytu dítěte v dětském koutku vykonávat náležitý 
dozor při aktivitách dítěte a předcházet případným zraněním dítěte, napadení nebo 
ublížení jeho dítětem jinému dítěti.

4. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy rodič a to po celou dobu jeho 
pobytu v dětském koutku a prostoru Lobby baru. Pracovníci WELLNESS HOTELU 
BABYLON nepřebírají odpovědnost za bezpečnost dítěte, a to ani v případě, kdy 
ho jeho rodič nechal bez dozoru.

5. Každý návštěvník dětského koutku je zodpovědný za své osobní věci. WELLNESS 
HOTEL BABYLON neodpovídá za případné majetkové škody vzniklé ztrátou, 
poškozením, zničením nebo krádeží.

6. Návštěvníci dětského koutku jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním 
návštěvníkům. Návštěvníci jsou rovněž povinni chovat se šetrně k vybavení dětského 
koutku. Rodič nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným 
návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení dětského koutku.

7. Do dětského koutku mají zákaz vstupu návštěvníci ve špinavém nebo zapáchajícím 
oblečení, osoby pod vlivem návykových látek nebo s infekčním onemocněním.

8. Do herního prostoru děti vstupují pouze bez obuvi. V dětském koutku je zakázáno 
kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

9. Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí pracovníků 
WELLNESS HOTELU BABYLON.

10. Rodiče, děti a všechny další osoby, které využívají a pohybují se v dětském koutku 
jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Rodiče jsou povinni seznámit s ním 
své děti způsobem přiměřeným jejich věku.


