REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A SEZNÁMENÍ SE S PODMÍNKAMI
ÚČASTI VE VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ H
ŘE
OPERATION MINDFALL /MAGIC PORTAL
Provozovatelem únikové místnosti je Jaromír Novák, Žižkova 133, Tlučná 330 26, IČ 69951675(dále jen
“Provozovatel
“).
I. Zpracování osobních údajů
-

Každý níže podepsaný účastník hry bere na vědomí a souhlasí s tím, že během hry bude provozovatelem
sledována jeho poloha pomocí zapůjčeného tabletu. Po skončení hry nebudou tyto údaje dále nijak
uchovávány.

-

Každý níže podepsaný účastník hry bere na vědomí a souhlasí s tím, že během hry bude minimálně jednou
pořízena jeho fotografie (jeden z úkolů hry) a odeslána provozovateli hry. Fotografie nebudou nikde
zveřejněny bez souhlasu účastníka hry a do 24 hodin budou smazány z datového archivu provozovatele.

-

Veškeré osobní údaje o účastnících únikové hry jsou zabezpečeny a uloženy v datových archivech
Provozovatele.

-

Veškeré osobní údaje může Provozovatel použít pouze pro vlastní potřebu v souvislosti s únikovou hrou.

-

Veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám.

II. Obecná pravidla
-

Na hru je potřeba se dostavit alespoň 5 – 10 minut před sjednaným termínem kvůli udělení vstupních
instrukcí pro hru. Hra začíná ve sjednaný čas rezervace. Vzhledem k ostatním rezervacím budou mít hráči v
případě pozdního příchodu ekvivalentně kratší herní čas.

-

Pokud se účastníci rozhodnou sami hru předčasně ukončit, nemají nárok na vrácení peněz.

-

Je přísně zakázáno veškeré zapůjčené vybavení jakýmkoliv způsobem poškozovat, používat ho k jiným, než
určeným herním účelům, půjčovat třetím stranám, nebo ho ničit. V případě porušení tohoto pravidla může
Provozovatel požadovat po účastníkovi náhradu vzniklé škody na majetku.

-

Na zapůjčeném iPadu je přísně zakázáno používat jinou, než herní aplikaci.

III. Pravidla hry
-

Každý níže podepsaný hráč svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými podmínkami účasti
ve venkovní únikové hře Operation Mindfall / Magic Portal a svůj souhlas s nimi:

-

Podmínkouúčasti ve hře je uvedení jména, příjmení, adresy a základních kontaktních údajů všech
zúčastněných hráčů a stanovení osoby odpovědné za zapůjčený materiál (iPad, kufřík s herními
pomůckami), která je po dobu hry hlavní kontaktní osobou s obsluhou únikové hry (v tabulce podpisů na
konci tohoto dokumentu bude uvedena v prvním, zvýrazněném řádku).

-

Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším šesti let. Účastníci mladší než15 let musí být v
průběhu celého trvání hry doprovázeny alespoň jedním rodičem, nebo jiným zletilým zástupcem,
zodpovědným za nezletilého účastníka. Tento zástupce musí být též plnohodnotným účastníkem hry.

-

Charakter hry – hra se odehrává po celou dobu ve veřejném prostranství a Provozovatel tak nepřebírá
odpovědnost za bezpečnost a chování hráčů.

-

Hra bude ukončena nejpozději po 150 minutách a dojde k vrácení zapůjčeného vybavení proti podpisu.
Pokud nebudou hráči nejpozději po 150 minutách od sjednaného začátku hry zpět na výchozím místě hry,
může po nich Provozovatel hry požadovat finanční náhradu podle případně způsobené škody (znemožnění
hry další skupině v pořadí v důsledku držení vybavení ke hře)

-

Níže podepsaní účastníci hry souhlasí s tím, že jsou přímo zodpovědní, že hry se nebude účastnit žádný
další hráč, který není uveden v tomto dokumentu. Pokud k tomu dojde, Provozovatel si vyhrazuje právo po
odpovědné osobě vymáhat úhradu v hodnotě běžné herní ceny 400,- Kč za každého neohlášeného takového
hráče.

Hra:

Datum hry:

Jméno a příjmení

e-mail

Čas hry:

telefon

RČ

podpis

1
2
3
4
5
6

Svými podpisy stvrzujeme svůj souhlas s podmínkami účasti a přejímáme hmotnou odpovědnost za svěřené
vybavení.

V Plzni dne ………………………………………………...

Potvrzení o vrácení zapůjčeného vybavení po skončení hry
Hra:

Datum hry:

Čas hry:

Za Provozovatele potvrzuji včasné zpětné převzetí svěřeného vybavení
Závady:

V Plzni dne ……………………….

________________________________________
zástupce provozovatele

