Pravidlá a podmienky hry
1.) Bludisko je tímová hra na princípe schovávačky v labyrinte, hľadania spoluhráčov a zbierania
bodov v obmedzenom čase.
2.) 60 minút je čas trvania hry, odporúčame preto prísť aspoň 15 minút pred jej začatím. V prípade
meškania váš čas hry bude skrátený.
3.) Hru môžu absolvovať 2 až 25 hráčov.
4.) Počas hry platí zákaz používania technických zariadení akými sú napríklad mobilné telefóny či
tablety. V hre platí taktiež zákaz fotografovania a zhotovovania akýchkoľvek audiovizuálnych
záznamov.
5.) Hra je plne automatizovaná a v miestnostiach sa nachádza množstvo technického vybavenia.
V tejto hre sa nachádzajú výrazné svetelné a zvukové zariadenia ako stroboskop či laser, ktoré môžu
v prípade epilepsie a podobných chorôb vyvolať záchvat. Ak nie ste si istí, či môžete absolvovať hru
kvôli svojmu zdravotnému stavu, kontaktujte náš tím pre viac podrobností a informujte sa u svojho
lekára. Každý hráč je zodpovedný za svoj zdravotný stav.
6.) Do hry vstupujete na vlastnú zodpovednosť. Hry neodporúčame ľudom trpiacim úzkosťou
z uzavretých priestorov a ľuďom slabšej povahy. taktiež neodporúčame zúčastnenie sa pod vplyvom
omamných a psychotropných látok.
7.) Počas hry je potrebné dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spoluhráčov. Ak sa nás chystáte
navštíviť s deťmi, ste za nich plne zodpovední.
8.) Žiadna časť hry si nevyžaduje použitie hrubej fyzickej sily. Na zariadenie nie je potrebné liezť či
vešať sa. V bludisku je zákaz behať.
9.) Počas celého trvania hry sú všetky miestnosti monitorované kamerovým systémom. Hráčom
zabezpečujeme nepretržité spojenie s operátorom prostredníctvom audio zariadenia
nainštalovaného v miestnostiach.
10.) Vstupný poplatok zákazník uhrádza za herný časový limit 60 minút, tento poplatok nie je možné
nárokovať naspäť pri neúspešnom absolvovaní hry. V prípade nevhodného správania a hrubého
porušovania pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru kedykoľvek ukončiť bez nároku na
vrátenie vstupného.
11.) Hru môžete na požiadanie oprátora hocikedy ukončiť.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som porozumel/a pravidlám hry a súhlasím s horeuvedenými
podmienkami.
Meno a priezvisko:
Dňa......................v Bratislave

........................................
podpis

