
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VITA PRUŽINA S. R. O.,
PREVÁDZKA PENZIÓN POD STRÁŽOVOM 

ŠPORTOVO ODDYCHOVÝ AREÁL
Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať. 
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb
zdržiavajúcich sa v športovo oddychovom areáli. 
V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku ihriska alebo k tomu prislúchajúcich priestorov
je užívateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené 
pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom 
alkoholu, nadmerná hlučnosť, agresívne správanie a pod.) 
Využívať multifunkčné ihrisko je dovolené len s vedomím personálu Penziónu pod Strážovom.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO (ďalej MI)

PONDELOK – NEDEĽA | 8:00 – 22:00

*cenník platný od 01.05.2020

CENNÍK*
TENIS
LOPTOVÉ HRY 
ŠATŇA, SPRCHA
ZAPOŽIČANIE SKRINKY V ŠATNI
ZAPOŽIČANIE ŠPORTOVÝCH POTRIEB
(tenisové rakety, loptičky, bedmintonové 
rakety + košíky, lopty

BEZ UMELÉHO OSVETLENIA
6,00 € | 1hod. | kurt

10,00 € | 1hod. | ihrisko
2,00 €

5 € - vratná záloha
2,00 €

S UMELÝM OSVETLENÍM
10,00 € | 1hod. | kurt

15,00 € | 1hod. | ihrisko
-

5 € - vratná záloha
-

PREVÁDZKOVÉ HODINY

+421 911 240 346 | penzion@podstrazovom.sk | osobne v Penzióne pod Strážovom

REZERVÁCIE

Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa. Po neuposlúchnutí jeho pokynov 
môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
Deti do 15 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode dospelej osoby. Za maloletú osobu 
zodpovedá jej zákonný zástupca.
Vstupovať  na ihrisko len v čistej obuvi s vhodnou podrážkou. Je zakázané používanie nevhodnej 
obuvi – kopačky, tretry, topánky s podpätkami a podobne.
Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
Je zakázané vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI.
Prísny zákaz fajčenia a používania alkoholu na MI.
Každý užívateľ MI je povinný udržiavať v celom areáli čistotu a poriadok.
Každý užívateľ MI je povinný dodržiavať prevádzkové hodiny. Bez vedomia zamestnancov Penziónu 
pod Stážovom je vstup a pohyb v priestore ihriska zakázaný!
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 www.penzionpodstrazovom.sk
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DETSKÉ IHRISKO, FITNESS ZÓNA A RUSKÉ KOLKY

PONDELOK – NEDEĽA | 8:00 – 22:00

PREVÁDZKOVÉ HODINY

 www.penzionpodstrazovom.sk

Detské ihrisko je určené pre deti do 15 rokov.
Deti musia byť v sprievode rodičov alebo inej poverenej osoby staršej ako 18rokov. Sprevádzajúca 
osoba je za dieťa plne zodpovedná po celú dobu návštevy ihriska.
Zariadenie sa nesmie používať pokiaľ je šmykľavé, mokré, namrznuté, je na ňom porucha, alebo
je inak viditeľne poškodené.
Zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné látky a manipulovať s otvoreným ohňom.
Zákaz poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie.
Zákaz vstupu so psom, alebo inými zvieratami.
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