
BATMAN CAVE 
PROVOZNÍ ŘÁD 

 
Návštěvník BATMAN CAVE (BC) : 
 
�    si může rezervovat čas pronájmu prezentační místnosti v BC prostřednictvím e-mailu  
info@mediaroom.cz. Rezervaci je možné provést rovněž telefonicky na tel.: 220 513 532, kdy za návštěvníka 
rezervaci provede pověřený pracovník. Je vhodné dostavit se do BC alespoň 10 minut před začátkem rezervovaného 
času. Úhrada za pronájem prostor je zásadně po příchodu návštěvníka a čas nutný k vyřízení formalit obsluhou a 
přípravy je v případě pozdního příchodu na úkor jím zaplaceného času. 
 
�   nemůže přijít bez předchozí rezervace. Prostory mohou být mezitím zarezervovány jiným návštěvníkem, který 
má přednost. Prostory BC bude možné užívat nejdéle do začátku následující rezervace. 
 
� minimální doba rezervace je 1 hodina, dále je pak možná rezervace po půl hodině. Začátek rezervace je 
možný vždy v celou hodinu nebo půlhodinu. Rezervaci je nutné provést min.24 hodin před jejím začátkem. 
 
�   byl upozorněn na možnou škodlivost D-BOX Motion Code™ systému pro těhotné ženy, osoby se srdečním 
onemocněním, starší osoby a lidi se zraněním krku, zad nebo hlavy. Před použitím systému D-BOX se tyto osoby musí 
poradit se svým lékařem. 
 
� je zodpovědný za svoje cenné věci které si do prostor přinesl. 
 
� musí dbát pokynů obsluhy 
 
�   je plně zodpovědný za zranění či jiné škody způsobené nedodržením provozního řádu. 
 
�   nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 
 
� dodržuje zákaz kouření v celém prostoru BC i přilehlém nádvoří.  
 
�   ve všech prostorách centra dodržuje pořádek, domovní řád objektu a noční klid. 
 
Obsluha BATMAN CAVE má povinnost: 
 
�   maximálně dbát o vzájemnou ohleduplnost návštěvníků BC, jak při vlastní návštěvě, tak při rezervacích času 
(aby např. některý z návštěvníků neblokoval jiným možnost rezervace, které pak nevyužívá), a učinit potřebná 
opatření, včetně toho, že některým návštěvníkům nebude rezervace umožněna (nebo návštěvníka z BC kdykoliv 
vykázat). 
 
�   umožnit po začátku zamluvené hodiny obsadit rezervovaný čas jiným klientem, pokud se ten, kdo čas 
rezervoval, nedostaví včas. 
 
�   upozornit návštěvníka na možnost zákazu vstupu, pokud se nechová ohleduplně a hrozí poškození vybavení 
místností, a v případě neuposlechnutí takovému návštěvníkovi pronájem ukončit bez nároku na kompenzaci, případně 
i natrvalo odmítnout vstup do BC. Totéž musí učinit, pokud návštěvník porušuje pravidla Provozního řádu. 
 
�   neručí za odložené věci a cennosti, které nepřevzala do úschovy. 
 
�   v zájmu ostatních klientů zrušit veškeré další rezervace klienta, který se nedostaví bez včasného zrušení 
rezervace, a to ode dne, kdy k tomu došlo. 
 
Návštěvník má právo: 
 
�   na plné využití času, který si rezervoval. Pro počítání času je podstatný přesný čas (např. 14:00 – 15:00 
hod.). Nemožnost vyčerpat celou časovou jednotku (např. 60 minut) z důvodu opožděného příchodu nebo 
předčasného ukončení nemá na výši úhrady rezervovaného času vliv. 
  
�   kdykoliv zrušit svou rezervaci telefonicky, nejpozději však 24 hodin předem. Pokud rezervaci včas nezruší, 
prostor bude vyhrazen pouze pro něj po celou dobu rezervace. Zrušení rezervace v termínu kratším než 24 hodin není 
pro obsluhu technicky možná. Obsluha má nárok v případě pozdního zrušení rezervace naúčtovat plnou cenu nájmu. 
 
�   přikoupit si další čas (min. o 30 minut), požádat obsluhu o prodloužení rezervovaného času (samozřejmě 
pokud není další čas rezervován jiným klientem nebo skupinou). 
 
�   pro sebe či svou skupinu požadovat jakýkoliv pronajímací čas (v násobcích 30 minut, min. však 60min.), a to 
až do času následující rezervace. Tento požadovaný čas hradí předem v hotovosti podle platného ceníku. Obsluha 
systému vyznačí jím zaplacený čas do systému, kde již není tyto hodiny možné rezervovat. 

  
BATMAN CAVE 

Vám přeje příjemnou relexaci a zábavu. 


