Skříňky jsou k dispozici hostům každý den v době od 9:00 do 19:00
(v pátek a sobotu do 21:00hod).
•
•
•
•
•
•
•

Skříňky jsou určeny pro odkládání svršků a zavazadel zákazníků Funparku Panda po dobu jejich
návštěvy.
Skříňky nejsou určeny pro odkládání finanční hotovosti a cenných věcí. Tyto věci lze do skříněk
odkládat pouze na vlastní nebezpečí.
Do skříněk je zakázáno ukládat předměty, které je mohou poškodit či znečistit, a předměty,
které by obtěžovaly nebo ohrožovaly okolí (zejména hořlavé a jiné nebezpečné látky).
Uživatelé jsou oprávněni užívat skříňky pouze v souladu s účelem, ke kterým jsou určeny a jsou
povinni je vyklidit při odchodu a to nejpozději do konce otevírací doby v den, kdy skříňku použili.
Skříňky jsou uzamykatelné. Klíček je k vyzvednutí na recepci oproti vratné záloze ve výši 100,- Kč.
Jinak je využití skříněk bezplatné.
Po vyklizení ponechá host skříňku uzamčenou.
Skříňky jsou označeny číslem. Prosíme o jeho zapamatování. Z provozních důvodů může být
požadováno otevření skříňky. Tato skutečnost bude vyhlášena rozhlasem. V případě, že se host
nedostaví do 10min od vyhlášení, bude skříňka otevřena zaměstnanci centra a věci budou
následně k vyzvednutí na recepci centra.

Vážení hosté,
V uzamykatelných skříňkách máte možnost si uložit své věci. Tyto skříňky jsou určeny
pouze pro krátkodobou úschovu. Z tohoto důvodu budou vyprazdňovány každý den
po 19:00 hod (v pátek a sobotu po 21:00hod) personálem Funparku Panda. Obsah
skříňky bude vyjmut a uschován na recepci parku.
V případě poškození skříňky bude účtován poplatek ve výši 500,- Kč. V případě
nevyzvednutí věcí v den jejich uložení či stanovené lhůtě po vyhlášení potřeby
otevření skříňky budou věci vydány pouze pokud uživatel popíše obsah skříňky,
předloží občanský průkaz a podepíše potvrzení o převzetí věcí.
V případě nevyzvednutí věcí na recepci do 7 dnů od uložení bude
s věcmi nakládáno podle obecných právních předpisů.
Za odložené věci neručíme.

Děkujeme za pochopení.
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