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BALLIŠU TELPAS APMEKLEJUMA NOTEIKUMI
PIRMS ROTAĻU LAUKUMA APMEKLĒJUMA,

-

LŪDZU IEPAZĪSTIETIES UN IEPAZĪSTINIET BĒRNUS AR ROTAĻU LAUKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM.

ROTAĻU LAUKUMU DRIKST APMEKLĒT BĒRNI AUGUMĀ LĪDZ 1.60 m
APMEKLĒJOT ROTAĻU LAUKUMUIEVEROJOT ROTAĻU ZONU NOTEIKUMUS:

-

BĒRNIEM LĪDZ 4 GADU VECUMAM LAUKUMĀ JĀATRODAS

- !!!
TIKAI PIEAUGUŠO (18+) UZRAUDZIBĀ

1.

Klientam tiek rezervēta atsevišķas telpas, kurā nedrīkst uzturēties citi apmeklētāji, kuri nav

jubilāra viesi;
Telpās KATEGORISKI AIZLIEGTS izvietot jebkādas dekorācijas pie sienām- zīmēt, līmēt, iespraust,
izmantot skoču u.tml.;
Telpās nedrīkst dedzināt brīnumsvecītes, tortes „strūklakas” un citus ugunsbīstamus priekšmetus;
Rotaļu laukumā aizliegts ienākt un atras�es ar dzīvniekiem;
Alkoholiskos dzērienus ienest un lietot rotaļu laukumā un svinību telpā- aizliegts, personāls ir
�esīgs pārtraukt svinību norisi, ja vecāki pārkāpj šo noteikuma punktu.
2. Klientam ir iespēja uzklāt svētku galdu 15 min pirms paredzētā pasākuma laika, Telpa jāatbrīvo
15 min laikā pēc svinību beigām.
3. Ja bērnu skaits būs lielāks par pasū�to par katru papildus bērnu jāveic piemaksu 8.00Eur.
4. Jūs uz vietas varēsiet pasū�t papildus laiku un norēķinā�es par papildus stundu/ -ām, saskaņojot
to iepriekš ar personālu, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pasākuma beigām un ja nav jau rezervēts laiks
citām svinībām;
Ballītes norises laiks ir uzrādīts pieteikuma veidlapā, ja svinību apmeklētāji uzturēsies pēc minētā laika,
pilna apmeklējuma summa par nākamo stundu �ks aprēķināta automā�ski.
5. Telpas pēc pasākuma jāatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā tas ir Jūsu ierašanās brīdī – neatstājiet
atkritumus, traukus u.tml.! Nebojājiet ballīšu telpas inventāru. Par katru bojājumu var �kt piemērots sods.
6. Ierodo�es uz svinībām, reģistrējiet bērnus svinību reģistrācijas grāmatā.
7. Apmaksa par svinībām no�ek pirms pasākuma rotaļu laukuma kasē vai ar pārskai�jumu.
8. Avansa atgriešanas noteikumi:
Brīdinot mazāk kā 3 dienas pirms pasākuma – avansa summa ne�ek atgriezta!
4 dienas pirms pasākuma - �ek atgriez� 50%
3 dienas pirms pasākuma – �ek atgriez� 30%
Aizpildot un nosūtot šo pasākumu pasū�juma lapu Izpildītājam SIA “Superparks”, Pasū�tājs (klients) pilnā
mērā apņemas izpildīt tajā noteiktos Izpildītāja noteikumus un ievērot iespējamo risku par pasū�juma
neizpildi (arī soda naudas aprēķināšanu) šo prasību neizpildes gadījumā.
Aps�prinu, ka
1.
bērnam un viņu pavadošajam pieaugušajam:
o nav noteikta pašizolācija, mājas karan�na vai s�ngra izolācija;
o nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
2.
ja 14 dienu laikā pēc bērnu izklaides centra apmeklējuma parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), mans pienākums ir telefoniski sazinā�es ar izklaides centra
administrāciju +371 67292639 un informēt par slimības pazīmēm;
3.
apņemos ievērot 2m distanci, apmeklējot bērnu izklaides centru;
4.
sniegtā informācija ir pa�esa.
Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības
likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inﬁcēšanās riskam un personai ir
pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inﬁcēšanās risku citu cilvēku veselībai.

CIENĪJAMIE VECĀKI – PARAKSTOTIES BĒRNA REĢISTRĀCIJAS GRĀMATĀ, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT
IEPAZINUŠIES UN IEPAZĪSTINĀJUŠI SAVUS BĒRNUS AR ROTAĻU LAUKUMA LIETOŠANAS
NOTEIKUMIEM UN APŅEMATIES TOS IEVĒROT!

PAR NOZAUDĒTU SKAPĪŠA ATSLĒDZIŅU -SODS - 5.00 EUR
PAR NOZAUDĒTU ĪSLAICĪGĀ KLIENTA KARTI- SODS - 5.00 EUR

- ATPUTU!
PATIKAMU

AR CIEŅU, ADMINISTRĀCIJA
RAŽOTS LATVIJĀ, «ANNELS» GRUPA, TĀLR. 67292639

