Bērnu izklaides centra „Džungļu parks”
iek ē s k rt as n teiku i
1. Iegādājoties ieejas biļeti bērnu izklaides centrā „Džungļu parks” (tupmāk tekstā „izklaides
centrs”), Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar „Bērnu izklaides centra „Džungļu parks” iekšējās
kārtības noteikumiem” (turpmāk tekstā „iekšējās kārtības noteikumi”), kā arī ar atrakciju
lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.
2. Izklaides centrā par bērniem atbild vecāki vai citi bērnu pavadoņi, kuri nodrošina iekšējās
kārtības noteikumu ievērošanu.
3. Viens no vecākiem vai bērna pavadonis ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās
kārtības noteikumiem un apzinās iespējamās traumas un sekas, kas var rasties izklaides
centra apmeklējuma rezultātā.
4. Pavadošā persona apņemas iepazīstināt bērnu ar iekšējās kārtības noteikumiem un
nodrošināt to izpildi.
5. Apmeklētāju pienākums ir ievērot norādīto laiku, līdz kuram ir iegādāta ieejas biļete. Ja
apmaksātais laiks ir beidzies, biļete ir jāpagarina.
6. Aktivitāšu zonā nav atļauts ieiet apavos, āra virsdrēbēs, ienest lielus, asus vai citādi bīstamus
priekšmetus, ievest bērnu ratiņus.
7. igiēnas prasību dēļ aktivitāšu zonā nav atļauts uzturēties basām kājām, jāizmanto zeķes.
Vispiemērotākās būs zeķes ar gumijotu pēdiņu, kas nodrošinās lielāku stabilitāti un
samazinās traumu risku.
8. Pirms centra apmeklējuma jāpārliecinās, vai bērna apģērbs ir piemērots aktīvai atpūtai un
šķēršļu pārvarēšanai, vai kabatās neatrodas kādi priekšmeti. Garas auklas vai gumijas pie
apģērba var aizķerties aiz atrakciju priekšmetiem, traumējot bērnu.
9. Jāievēro pie atrakcijām izvietotie to lietošanas noteikumi.
10. Aktivitāšu zonā nav atļauts ienest ēdienus un dzērienus, izņemot pārtiku zīdaiņiem.
11. Izklaides centra telpās kategoriski aizliegts smēķēt un lietot apreibinošas vielas, kā arī
atrasties apreibinošu vielu iespaidā.
12. Ja Jūsu bērns nejūtas vesels, lūdzam saudzēt sava un citu bērnu veselību un atlikt
apmeklējumu uz citu reizi. Izklaides centra darbiniekam ir tiesības neielaist izklaides centrā
acīm redzami slimu bērnu.
13. Visas pēc speciāla pasūtījuma izgatavotās atrakcijas atbilst Eiropas standartiem EN1176,
, I
,
,
. Izklaides centrs neatbild par iespējamajiem nelaimes
gadījumiem, izņemot, ja tie radušies centra aprīkojuma bojājumu dēļ.
14. Izklaides centra darbinieki neuzņemas atbildību par atstātām, nozaudētām, nozagtām vai
sabojātām mantām. entrā atrastās nozaudētās vai aizmirstās mantas tiek uzglabātas trīs
mēnešus, pēc tam tās tiek nodotas labdarībai.
15. Ikviens, kas neievēro izklaides centra iekšējās kārtības noteikumus, atrakciju lietošanas
noteikumus, traucē citus, ir agresīvs, bojā inventāru vai telpu noformējumu, var tikt
nekavējoties izraidīts no izklaides centra telpām. Izklaides centra darbiniekiem ir tiesības
pieprasīt samaksu par tīši sabojātu inventāru.
16. Lielas noslogotības gadījumā centra darbiniekam ir tiesības pārtraukt apmeklētāju ielaišanu
uz laiku, kamēr atbrīvojas vietas.
17. Iespējamos ierosinājumus un iebildumus par izklaides centra pakalpojumiem lūdzam iesniegt
rakstiski izklaides centrā.
18. Bērnu izklaides centra „Džungļu parks” administrācija ir tiesīga jebkurā brīdī, iepriekš
nebrīdinot, mainīt iekšējās kārtības noteikumus, kā arī atrakciju lietošanas noteikumus.

Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi
1. Izmantot drīkst tikai pilnīgi piepūstu atrakciju.
2. Atrakciju drīkst izmantot tikai bērni 3- 2 gadu vecumā, kuru svars nepārsniedz
kg un
augums – 1,5 m.
3. Aizliegts:
3.1. atrasties atrakcijā apavos;
3.2. grūstīties un kāpt uz atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām vai ķerties un gāzties
aizsargtīklos;
3.3. lēkt no atrakcijas paaugstinātajām daļām;
3.4. mest kūleņus un veikt citus akrobātiskus trikus;
3.5. no slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu, kā
arī kāpt pa slīdkalniņu uz augšu. Izmantojot slīdkalniņu, jāpārliecinās, ka tas nav aizņemts;
3.6. lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
3.7. ienest un lietot atrakcijas telpā jebkādus priekšmetus (izņemot ar centra darbinieka
atļauju);
3.8. uzturēties atrakcijā ar brillēm, aizsargmaskām vai krāsotām sejām;
3.9. izlekt no piepūšamās atrakcijas. Lai izkāptu, jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi
jānokāpj.
4. Piepūšamajā atrakcijā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 bērni.

Labirinta lietošanas noteikumi
1. Labirintu atļauts izmantot bērniem 3- 2 gadu vecumā, kuru svars nepārsniedz
kg.
2. Pieaugušie drīkst izmantot tikai labirinta . stāvu.
3. La irint aizliegts:
3.1. atrasties apavos;
3.2. grūstīties, kāpt un liekties pāri malām, ķerties un gāzties aizsargtīklos;
3.3. lēkt no paaugstinātajām labirinta daļām;
3.4. no slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu, kā
arī kāpt pa slīdkalniņu uz augšu;
3.5. svaidīties ar bumbām;
3.6. lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
3.7. ienest un lietot jebkādus priekšmetus;
3.8. uzturēties ar krāsotām sejām.
4. Uz viena šķēršļa vienlaikus drīkst atrasties tikai viens bērns.
5. lidināties atļauts tikai pa vienam, pārliecinoties, ka slīdkalniņš ir brīvs.
6. Batutā atļauts lēkāt tikai pa vienam, aizliegts mest salto un veikt citus akrobātiskus trikus.

Bērnu laukumiņa lietošanas noteikumi
1. Bērnu laukumiņu atļauts izmantot bērniem līdz 3 gadu vecumam pieaugušas personas
uzraudzībā.
2. Bērnu lauku iņ aizliegts:
2.1. atrasties apavos;
2.2. grūstīties, liekties pāri malām un kāpt uz tām;
2.3. lēkt no paaugstinātajām daļām;

2.4. no slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu, kā
arī kāpt pa slīdkalniņu uz augšu.
2.5. svaidītes ar bumbām vai citiem priekšmetiem;
2.6. lietot pārtikas produktus, izņemto zīdaiņu pārtiku;
2.7. ienest un lietot bīstamus priekšmetus;
2.8. uzturēties ar krāsotām sejām.

Ballīšu noteikumi
1. Bērnu ballīte jāuzrauga vismaz pieaugušai personai, kas sasniegusi 8 gadu vecumu.
2. Uzraugošā persona nodrošina iekšējās kārtības un atrakciju izmantošanas noteikumu
ievērošanu.
3. Ballītes cenā ietilpst atsevišķa svinību telpa ar galdiem un krēsliem, kā arī visas atrakciju zāles
izmantošana 2 stundas. Ballītes laikā izklaides centru izmanto arī citi apmeklētāji.
4. Ja tiek īrēts viss izklaides centrs, tiek nodrošināts, ka tajā svešas personas neatrodas (izņemot
centra darbiniekus).
5. entra telpās nedrīkst izmantot sveces un dūmojošus elementus (atļautas parastas sveces
tortes pasniegšanas brīdī).
6. Pārtiku drīkst lietot tikai svinību telpā, izņemot pārtiku zīdaiņiem.
7. vinību telpā ierodas ne ātrāk par norādīto laiku un tā jāatbrīvo nekavējoties pēc apmaksātā
pakalpojuma laika beigām.

Ballīšu rezervācija
1. Veicot rezervāciju svinībām, 2 dienu laikā jāiemaksā 5 % no kopējās summas. Pārējie 5 %
jāsamaksā konkrētajā svinību datumā.
2. Ja rezervācija tiek atcelta vairāk nekā dienas pirms ballītes, tiek atlīdzināta puse iemaksātās
rezervācijas summas.
3. Ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā dienas pirms ballītes, rezervācijas iemaksa netiek
atmaksāta.
4. Bērnu izklaides centrs „Džungļu parks” nenes atbildību par rezervācijas iemaksas zaudēšanu.

Priecāsimies kopā ar Jums un Jūsu bērniem par
lieliski pavadītu laiku „Džungļu parkā”!

