
HIŠNI RED LILAVILE, KI GA UPOŠTEVAMO! 
Prosimo, da za brezskrbno igro in dobro počutje otrok upoštevate navedeno: 

 

 
IGRALNICA: 
 

 v igralnici se igramo umirjeno in ne divjamo 
 po koncu igre pospravimo igrače za seboj 
 vedno imamo obute copate ali nedrseče nogavice 
 ne nosimo hrane in pijače okrog, temveč jemo in pijemo IZKLJUČNO pri mizi 
 ne rišemo po stenah 
 v času najema v igralnici morata biti prisotni vsaj dve odrasli odgovorni osebi 

 
 
IGRALNA HIŠICA (RAKETA): 
 

 v hišico je STROGO PREPOVEDANO vnašanje hrane ali pijače 
 v hišico ne nosimo predmetov ali igrač 
 hišica je namenjena otrokom od tretjega leta dalje 
 v hišici so naenkrat lahko trije otroci 
 maksimalna obremenitev hišice je 90kg 
 plezanje po zunanji steni hišice ni dovoljeno 

 
 
TEEPEE ŠOTORI (INDIJANSKA VAS): 
 

 v šotore je STROGO PREPOVEDANO vnašanje hrane ali pijače 
 v šotoru so naenkrat lahko štirje otroci 
 plezanje po šotorih ni dovoljeno 
 premikanje šotorov in lesenega ogrodja ni dovoljeno 

 
 
ODGOVORNOST:  
S predmeti, opremo in igračami v prostoru ravnamo skrbno in odgovorno. V primeru 
poškodbe oz. uničenja opreme u prostoru ste nas dolžni o tem obvestiti, nastalo 
škodo pa poravnati ali odpraviti. Ob najemu igralnice ste v celoti seznanjeni z zgoraj 
navedenimi pogoji in se z njimi strinjate. 
 
 
ODHOD IN ČIŠČENJE:  
Ob uri, ki je dogovorjena za konec zabave vas prosimo, da igralnico zapustite. Če 
zabavo želite proti doplačilu podaljšati, vas prosimo, da sporočite vsaj 1 uro pred 
koncem zabave. 
Verjamemo, da ste bili veseli čistega in urejenega prostora, ter vas naprošamo, da 
takšnega tudi pustite. Posesali in pomili tla bomo mi, vas pa prosimo zgolj za grobo 
čiščenje: ob odhodu pospravite igrače v zaboje, pomito posodo v omare ter mize 
pustite prazne. Vreče s smetmi lahko pustite v koših, jih bomo mi pospravili.    
 

 
UPORABA IGRAL IN IGRALNICE JE NA LASTNO ODGOVORNOST 


