ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ЗАБАВНОМ ПАРКУ „ШАРЕНГРАД“
Да би Ваша посета у Забавном парку „Шаренград“ била пријатнија, молимо Вас да поштујете
следећа правила:
ОПШТА ПРАВИЛА
• Забрањено додиривање експоната .
• Забрањено је прескакање ограде у Забавном парку, као и пењање на изложене експонате.
• Забрањено је уношења реквизита за игру (лопте, вијаче, пиштаљке, итд.)
• Забрањено је увожење било какве врсте возила (забрана се не односи на инвалидска колица,
колица за бебе, тротинете и ролере).
• Забрањено је несавесно коришћење мобилијара.
• Забрањено је уношење ватреног, хладног оружја и пиротехничких средстава.
• Забрањен је улазак лица под дејством алкохола.
• Посетиоци су дужни да брину о својим стварима, јер Забавни парк не сноси одговорност за
губитак, крађу или оштећења ствари посетилаца.
• Малолетним лицима до 5 година, као и малолетним лицима са телесним или менталним
сметњама улаз у парк је дозвољен искључиво уз присуство пунолетног пратиоца.
• Уколико приликом коришћења садржаја у парку услед непажње, нехата, непослушности
или неодговорности посетилаца дође до повреде истих, Забавни парк „Шаренград“ не сноси
одговорност за њихов настанак, већ посетиоци у потпуности одговарају за настале повреде.
• Посетиоци парка дужни су да надокнаде штету која настане као последица грубе непажње
или је намерно изазвана, као и услед отуђења реквизита или инвентара Забавног парка.
ХРАНА И ПИЋЕ
• Забрањено је уношење хране, алкохолних и безалкохолних пића.
• Конзумирање хране и пића је забрањено у целом простору Забавног парка „Шаренград“,
осим у башти Ресторана.
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
• Забрањено је увођење кућних љубимаца у Забавни парк (забрана се не односи на пса водича
особе са инвалидитетом)
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ГРУПНЕ ПОСЕТЕ
• Учитељи, наставници, професори и пратиоци група деце су задужени за дисциплину и
пратњу својих чланова групе и одговорни су за њихову безбедност током целог трајања
посете Забавног парка
„Шаренград“.
У интересу безбедности, сигурности и добробити свих наших посетилаца захтевамо да се
придржавају свих Правила. Законске мере ће бити предузете против лица која током посете
угрожавају своју и туђу безбедност. Свако кршење Правила понашања биће санкционисано
прекидом обиласка и напуштањем објекта Забавног парка „Шаренград“.
Надамо се да ћете уживати у посети код нас. Ако Вам је потребна информација или помоћ,
контактирајте наше водиче-информаторе у инфо центру – сувенирници.
Забавни парк „Шаренград“ није одговоран за било коју штету, било којој особи која је
посетилац Забавног парка „Шаренград“, уколико је настала штета резултат непоштовања
прописаних Правила понашања.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ИГРАОНИЦИ
Родитељ или пунолетни пратилац доводи дете у играоницу на своју
одговорност и дужан је да се брине о њему.
Деца која су млађа од 5 година, са посебним потребама или нису
самостална морају бити у простору за игру под надзором
родитеља или пратиоца.
У играоницу није дозвољено уношење хране и пића.
Уколико приликом коришћења садржаја играонице услед непажње,
нехата, непослушности или неодговорности корисника дође до
повреде истих, играоница не сноси одговорност за њихов настанак,
већ корисници односно родитељи или пратиоци у потпуности
одговарају за настале повреде.
Корисници играонице дужни су да надокнаде штету која настане као
последица грубе непажње или је намерно изазвана, као и услед
отуђења реквизита или инвентара играонице.
Особље играонице има право да из простора за игру удаљи децу која
угрожавају своју, као и безбедност друге деце или у случају
агресивног понашања према особљу играонице.
Родитељи и деца у простор за игру улазе искључиво у чарапама.
Није дозвољено изношење играчака и реквизита из простора за игру,
као ни уношење личних играчака и ствари у простор за игру.
Куповином улазнице родитељ или пратилац је сагласан са
правилима играонице.

