
Provozovatelem Zábavního parku VÍKENDOV je produkční agentura Viking agency s.r.o.
Návštěvní řád areálu je závazný pro všechny návštěvníky, vstupem do areálu souhlasí návštěvník se všemi níže uvedenými body Návštěvního řádu.

Viking agency s.r.o. nenese odpovědnost za škody a úrazy vzniklé nedodržováním tohoto řádu a příslušných právních předpisů.
Provozování sportovních aktivit a využívání služeb je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
Za pohyb dětí v areálu, i při vstupu na jednotlivé atrakce zodpovídají rodiče, případně doprovod starší 18 let. 

Vstup na atrakce je povolen jen dětem ve věku 2–15 let. 
O účasti, věku a způsobilosti vstoupit na atrakci rozhoduje obsluha VÍKENDOVA.

Vstup do parku je povolen pouze v provozní době VÍKENDOVA. Dospělé osoby doprovázející děti mají vstup zdarma. 
Využívání atrakcí dětmi je podmíněno úhradou jednodenního vstupného. Po úhradě vstupného obdrží dítě barevný identifikační náramek na ruku, 

který jej opravňuje k využití atrakcí VÍKENDOVA, po celou dobu provozu. Do zábavního parku VÍKENDOV může s páskou tento den vstupovat i opakovaně. 
Páska zakoupená v tento den neopravňuje návštěvníka k využití atrakcí v kterýkoliv jiný den.

Park je otevřen pouze v případě příznivého počasí (aktuální informace na telefonu 777 500 037). 
V případě náhlé změny počasí nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného, ani náhrady části vstupu.

Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil svým chováním újmu na zdraví sobě ani jiným osobám pohybujícím se v areálu. 
V případě úrazu nebo zranění je návštěvník povinen ihned informovat obsluhu VÍKENDOVA.

Vstup na atrakce bude umožněn pouze ve vhodném oblečení. 
Před vstupem doporučujeme vytáhnout obsah kapes, sundat prstýnky, náušnice, náramky a řetízky.

V případě závady nebo poškození atrakcí je návštěvník povinen ihned informovat obsluhu VÍKENDOVA.
Návštěvník je povinen zabezpečit proti krádeži své věci vnesené do areálu VÍKENDOVA, za volně odložené věci provozovatel neručí.

Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného, 
pokud zjistí, že návštěvník porušuje návštěvní řád nebo bezpečnostní pokyny obsluhy.

Zákonní zástupci zodpovídají za škodu, kterou způsobí jejich dítě nerespektováním návštěvního řádu, i za úmyslné poškození zařízení VÍKENDOVA.
V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
Volné pobíhání psů a jiných zvířat (vstup do areálu se zvířaty je možný jen po dohodě s obsluhou VÍKENDOVA 

pes musí mít náhubek a být neustále na vodítku, ostatní zvířata musí být umístěna v boxu pro jejich přepravu).

Vnášet střelné zbraně, výbušniny, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty.

Využívat atrakce a vybavení VÍKENDOVA k jiným účelům než, ke kterým jsou určeny.

Manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit a konzumovat návykové látky.

Vstup dospělým na atrakce.

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ NEBO ÚRAZU VOLEJTE LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:
Záchranná služba 155  I  Hasiči 150  I  Policie 158  I  Městská police 156  I  Tísňová linka 112

PROVOZOVATEL:
Viking agency s.r.o.

U Statku 301/1  I  736 01 Havířov – Bludovice  I  info@vikingagency.cz  I  +420 777 500 037
  I  IČ: 268 69 845  I  DIČ: CZ 268 69 845  I  Zodpovědná osoba: Marek Slonina

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tady pro vás. Platnost a účinnost Návštěvního řádu: od 19. 6. 2020 do odvolání

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁBAVNÍHO DĚTSKÉHO PARKU



PO – PÁ  150,- Kč 
SO – NE  200,- Kč 

PLATÍ OD 19. 6. 2020 DO 30. 6. 2020 

Jednorázové vstupné opravňuje jedno dítě 
ke vstupu na všechny atrakce VÍKENDOVA 

v den zakoupení vstupenky po celou dobu jeho 
provozu (časově neomezený i opakovaný vstup). 
Vstupenky jsou k zakoupení v INFOCENTRU, 

nebo přímo u obsluhy VÍKENDOVa.

C E N Í K 
ZÁBAVNÍHO DĚTSKÉHO PARKU 



Pondělí až Pátek 
14.00 - 19.00 hod.
Sobota a Neděle 

11.00 - 19.00 hod. 
PLATÍ OD 19. 6. 2020 DO 30. 6. 2020

Provoz pouze za příznivého počasí, 
aktuální informace na telefonu 777 500 037. 

PROVOZOVATEL:
Viking agency s.r.o.

U Statku 301/1  I  736 01 Havířov – Bludovice  I  info@vikingagency.cz  I  +420 777 500 037
  I  IČ: 268 69 845  I  DIČ: CZ 268 69 845  I  Zodpovědná osoba: Marek Slonina

O T E V Í R A C Í  D O B A 
ZÁBAVNÍHO DĚTSKÉHO PARKU 



NA JDETE NÁS 
NAPROTI VELKÉHO 

SVĚTA TECHNIKY.

MILÉ DĚTI, 
PŘIPRAVILI JSME 
PRO VÁS ZÁBAVNÍ 

PARK PLNÝ ATRAKCÍ:

Více informací o provozu na 777 500 037 !!! 


