NAVODILA, PRIPOROČILA IN POGOJI IGRALNICE
MOJCA POKRAJCULJA
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SPLOŠNI PODATKI:
Igralnica je registrirana kot dejavnost 93.299 v sklopu:
IGRALNICA HONEYBEE, Namphueng Potočnik s. p.
Šentvid pri Stični 36 A, 1296 Šentvid pri Stični
Davčna številka: 93644116, matična: 8363153000
Zastopnik: Gorazd Potočnik
 V igralnici Mojca Pokrajculja se odvijajo otroške zabave, animacije in drugi
družabni dogodki, kateri se ažurno objavljajo na spletni strani:
www.mojca-pokrajculja.si
 V primeru poškodbe ali drugih težav pokličite odgovorno osebo na telefonsko
številko: 070 832 514.
 Najbližja medicinska pomoč je Zdravstveni Dom Ivančna Gorica
Kontakt: (01) 781 90 00.
 Otrokom je uporaba igral dovoljena samo z nadzorom odgovorne osebe
(animatorja oz. v primeru najema prostora staršev).
 Pravilna uporaba igral je slikovno in opisno definirana v nadaljevanju.

PRAVILA UPORABE:
 Igralnica je primerna za otroke od 3 do 12 let.
 Maksimalno število otrok v igralnici je 22.
 Otroci so lahko v igralnici le pod nadzorom odrasle osebe.
 Na trampolinu sta lahko največ 2 osebi hkrati.

(Plakat je na vidnem mestu v igralnici)

DODATNA POJASNILA GLEDE VARNE UPORABE:
 Za pravilno uporabo igral je odgovoren v primeru animacije – animator in v
primeru najema prostora – najemojemalec oz. naročnik.
 Pri uporabi plezalne stene morata biti blazini za odskok postavljeni ena poleg
druge oziroma tako, da je oblazinjena podlaga vsaj 1,5 m v radiju od sredine
plezalne stene.
 Na trampolinu lahko skačeta največ 2 osebi hkrati.
 Hrano in pijačo je potrebno zaužiti ob mizah, kjer je za to namenjen prostor in ne
na oblazinjenih igralnih površinah oz. na predelu oblazinjenega velikega igrala,
trampolina in bazena z žogicami.
 Če otroci ali najemniki ne upoštevajo navodil igralnice/animatorja/naročnika,
jim je vstop lahko onemogočen.

POJASNILA O POGOJIH IN PRAVILIH OB NAJEMU PROSTORA:
 Najemnik se ob rezervaciji obvezuje, da bo najeti prostor uporabljal kot dober
gospodar ter ne bo namerno uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih
igralnice. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve opreme v času, ko je s
prostorom razpolagal najemnik, je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo igralnici
Mojca Pokrajculja (poškodbe na kuhinjskih aparatih, igralnih aparatih, TV,
oknih in pohištvu).
 V garderobi je potrebno sezuti čevlje in obuti copate.
 Zaradi varnosti (kraje) se v igralnico zaklepajte. Za osebne predmete ne
odgovarjamo.
 Prostor je za nekadilce. Prosimo, da ne odpirate balkonskih vrat in ne hodite
po nedokončani terasi, saj je zelo nevarno.
 V primeru najema prostora brez animatorja se najemnik obvezuje prostor
pospraviti tako, da odnese vse, kar je sam in/ali njegovi povabljenci prinesel v
prostor ter pospravi krožnike, pribor, ostanke hrane, pijače, prtičke, embalažo,
ovojni papir in morebitne okraske, rekvizite ali dodatke v za to namenjene
koše za ločevanje odpadkov.
 Pospravljanje igralnice je obvezno.
 Odpadke se ločuje v primerne koše. V primeru neločevanja se zaračuna
dodatne stroške odvoza mešanih odpadkov po ceniku.
 V primeru, da se igralnico zapusti brez pospravljanja, se po ceniku zaračunajo
dodatni stroški pospravljanja. Dodatne stroške čiščenja igralnih površin se
zaračuna v primeru, ko so ostanki hrane in pijače prisotni na oblazinjenem
delu, na trampolinu in v bazenu z žogicami!

DODATNA POJASNILA O POGOJIH IN PRAVILIH OB NAJEMU
PROSTORA:
V najemu prostora je vključeno:
 Uporaba kuhinje in vseh kuhinjskih aparatov, igral, igralnih aparatov in drugih
igrač, ki so tisti čas v igralnici.
 Uporaba kuhinjskega pribora, posodic, krožnikov in kozarcev.
 Uporaba radio stolpa.

POMEMBNO:





S seboj lahko prinesete copate in kuhinjske serviete.
Hišni ljubljenčki in druge živali so v igralnici prepovedane.
Prostor zapustite v takšnem stanju kot ste ga prevzeli.
Če prostor zapustite nepospravljen, se zaračunajo dodatni stroški pospravljanja
po ceniku.
 Hrano in pijačo je potrebno zaužiti ob mizah, kjer je za to namenjen prostor in ne
na oblazinjenih igralnih površinah!
 Prosimo, da pravilno ločujete odpadke v zato namenjene koše (biološki odpadki,
embalaža, papir/karton) v primeru neločevanja za odvoz poskrbite sami oz. v
nasprotnem primeru vam zaračunamo dodatne stroške odvoza mešanih
odpadkov po ceniku.

OBVEZNO POSPRAVLJANJE ZAJEMA:
 Razne stvari, igrače, dekorativne predmete, ki ste jih prinesli v igralnico
odnesete s seboj ali jih pospravite v primerne koše za ločevanje odpadkov.
 Urejen kuhinjski pult: zložena umazana posoda v pomivalnem koritu ali
pomivalnem stroju, brez trdih koščkov hrane.
 Pospravljanje igrač na svoje mesto v igralnici.
 Postavitev miz in stolov na takšno mesto kot ste jih dobili ob prihodu.
Za končno čiščenje tal in površin (mize, pult, stoli) poskrbi ekipa Mojce
Pokrajculje.

4. POGOJI POSLOVANJA IN PLAČILA
 Naročnik lahko storitev naroči osebno, preko telefonskega klica ali preko
elektronskega naslova.
 Storitev med naročnikom in podjetjem velja za sklenjeno, ko se stranki
sporazumeta o bistvenih sestavinah naročila, oziroma ko naročnik prejme od
podjetja pisno potrdilo, da njegovo naročilo potrjeno.
 Vse spremembe glede naročil naročnika morajo biti v pisni obliki. Morebitni
ustni dogovori, ki odstopajo od določil teh splošnih pogojev poslovanja ne
veljajo, v kolikor niso potrjeni tudi v pisni obliki.
 Podjetje se zavezuje, da bo naročnika pisno in pravočasno obveščalo o vseh
okoliščinah, ki bi lahko vplivale oz. vplivajo na naročeno storitev.
 Podjetje si pridržuje pravico do odpovedi dogodka oziroma naročene storitve
zaradi drugih objektivnih razlogov ali v primeru višje sile. V tem primeru odpovedi
ali spremembe naročila bo naročnik pravočasno obveščen.
 Vse, kar je med strankama dogovorjeno drugače kot piše v teh pogojih in
pravilih, se dogovori v pisni obliki, sicer veljajo določbe teh pogojev in pravil.
 Stranki bosta vse morebitne spore poskušali rešiti sporazumno, v nasprotnem
primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

PLAČILA:
Podjetje naročniku omogoča plačilo z gotovino po končani storitvi.
 Podjetje ne posluje s kreditnimi oz. plačilnimi karticami.
 Za rezervacije v naprej se ne plača avansa.
 Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1.
odstavka 94. člena zddv-1).

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
1. Splošno
Podjetje Igralnica Honeybee Namphueng Potočnik s.p. se zavezuje, da bo varoval
zaupnost osebnih podatkov in zasebnost naročnikov. Zbrane osebne podatke bo
podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje
zaupnost osebnih podatkov in zasebnost naročnikov, zato bo storilo vse potrebno,
da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

2. Uporaba osebnih podatkov
Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in
shranjuje naslednje naročnikove podatke:


ime in priimek;



podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);



davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);



naslov elektronske pošte;



kontaktno telefonsko številko;



druge podatke, ki jih naročnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne
odgovarja.

3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti
naročnikov
Naše podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezano k
varovanju osebnih podatkov naročnikov. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez
izrecnega dovoljenja naročnika posredovalo osebnih oz. drugih podatkov naročnika
tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke
naročnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost
določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred
sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih
interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo naročnik posredoval ob naročilu storitve bodo
varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval naročniku
ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov naročnikov ne bo uporabilo za pošiljanje
promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala.
Preko elektronske pošte ali preko kontaktne telefonske številke bo podjetje stopilo v
stik z uporabnikom, le če bo to potrebno za izvedbo naročene storitve.

5. Izvajanje politike zasebnosti
Vse zaposlene osebe pri podjetju, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov
naročnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so
dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti
naročnika. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno
neomejeno, tudi po končani storitvi.

4. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
vpogled,
popravek,
popoln izbris,
omejitve obdelave,
ugovor obdelavi,
prenosljivost obdelave,
prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da
bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja
izvajala do njegovega preklica.
V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim
soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.

✿CENIK✿
✿Cenik in ponudba veljata s

✿

✿

-URNA OSNOVNA ANIMACIJA

ZA MINIMALNO

OTROK…………………………………………..…....100 €

 VSAK DODATNI OTROK od PON do ČET 8€ /otroka in od PET do NED 10€/otroka

✿

-URNA TEMATSKA ANIMACIJA

ZA MINIMALNO

OTROK ……………………………………….……...120 €

 VSAK DODATNI OTROK od PON do ČET 10€/otroka in od PET do NED 12€/otroka
 DOPLAČILO DODATNE DEJAVNOSTI K TEMATSKEMU PAKETU
(če je le ta ne vsebuje, npr. pinjata, zaklad…)……………………………..15 €
 Ponudbo našega tematskega programa animacij in kaj zajemajo animacije si poglejte na naši spletni
strani.
 Minimalno število otrok za rezervacijo je 10, maksimalno 20. V primeru premajhne udeležbe se
plača minimalno udeležbo 10 otrok.
 Animacija je primerna za otroke starejše od 4 let in do največ starosti 10 let.

✿
✿

-URNI NAJEM PROSTORA (Vključuje stroške nepospravljenega prostora)…..…110 €
-URNI NAJEM PROSTORA (Pospravljen prostor)……………..…………..…90

 VSAKA DODATNA URA NAJEMA ……………………………………………………………30 €/uro
 NAJEM ANIMATORJA ZA POSLIKAVO OBRAZA ALI BEŠČIČNI TATU……....…20 € za 1,5 ure
 DOPLAČILO ZA SVETLOBNE EFEKTE; MEGLO IN MILNE MEHURČKE…………………...…10 €

 DODATNI STROŠKI ČIŠČENJA OBLAZINJENIH IGRALNIH POVRŠIN…………………….10 €
 DODATNI STROŠKI ODVOZA MEŠANIH ODPADKOV……………………………………...10 €
 DODATNI STROŠKI POSPRAVLANJA IGRALNICE…………………………….………....…..…20 €

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

€

