
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK „ArmouredDivision.eu“

1.Úvodné ustanovenie

1. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom areálu „ArmouredDivision.eu“ je Marcel Bobor – GreBlu, IČO: 53229231 DIČ: 
1077736220 so sídlom v Sliači, Júliusa Fučíka 80/4,
PSČ: 96231 (ďalej iba „správca“).

2. Vyhradené priestory v budove J. Kozáčeka 2401 (1.poschodie) na parcelnom čísle 1318/39 a 1318/26 sa nachádzajú
v katastránom území Zvolen, a sú určené k prevádzkovaniu hry s diaľkovo ovládanými modelmi disponujúcimi 
Infrared funkciou (ďalej iba „Aréna“).

3. Priestory „Arény“ sa skladajú z „Recepcie“ a herného priestoru (hracej plochy), toaliet. 
4. Užívateľom Arény (ďalej iba „Užívateľ“) môžu byť jednotlivci alebo skupina užívateľov po dohode so správcom, 

alebo inej poverenej osoby.
5. Užívateľ Arény je povinný dodržiavať vopred dohodnutý čas a prevádzkovať dohodnutú športovú a spoločenskú 

aktivitu. Ďalej je povinný po celú dobu
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a o ochrane majetku a počúvať upozornenia a pokyny správcu prípadne obsluhy 
hracej plochy alebo ním inej poverenej osoby,
viď. čl. 3 tohto Prevádzkového poriadku.

6. Vstup je povolený osobám od veku 18 rokov a od veku 10 rokov len v sprievode zákonného zástupcu prípadne 
zodpovednej osoby.

2.Prevádzka a správa hracej časti

1. Za plynulú prevádzku zodpovedá správca, telefónne číslo: +421 904 634 637, e-mail: marco@armoureddivision.eu.
2. Dohodnúť prenájom je možné telefonicky na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese v bode č. 2.1 

tohto prevádzkového poriadku, pomocou internetovej stránky www.armoureddivision.eu alebo osobne priamo na 
prevádzke.

3. Vyberaním poplatkov, s ktorými správca, obsluha, prípadne ním poverená osoba, oboznámi Užívateľa pred 
vstupom do Arény, je poverený správca, obsluha či iná
ním poverená osoba.

4. Priestory sú otvorené po celý rok s výnimkou štátnych sviatkov a dní nutných pre údržbu Arény. O týchto 
skutočnostiach budete včas informovaný prostredníctvom internetových stránok a sociálnych sietí.

5. Otváracia doba je uvedená na internetových stránkach www.armoureddivision.eu.
6. Priestory možno na základe predchádzajúcej dohody využiť i mimo stanovenú otváraciu dobu.
7. V prípade nemožnosti zo strany užívateľa dodržať vopred dohodnutý čas, je povinný túto zmenu ohlásiť najneskôr 

48 hodín pred stanoveným termínom. Pokiaľ tak neurobí, je správca oprávnený neprijímať v budúcnosti od tohto 
objednávateľa ďalšie objednávky.

8. Prevádzkovateľ „www.armoureddivision.eu“ si vyhradzuje právo zaúčtovať hry v plnej sume z dopredu vykonanej 
rezervácie (počet rezervovaných hier,
počet účastníkov), v prípade ak zmena nebola hlásená najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom

9. Prevádzkovateľ „www.armoureddivision.eu“ je výhradným majiteľom hudobnej kompilácie prehrávanej na 
prevádzke a sociálnych kanáloch (facebook, instagram, youtube atď), ktorá bola navrhnutá a vznikla výlučne pre 
potreby arény, pre marketingové a propagačné účely spoločnosti Marcel Bobor – GreBlu, IČO: 53229231 DIČ: 
1077736220. Hudobné dielo je chránené autorským zákonom podľa § 7, 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Autorom 
hudobnej stopy je Matúš Jaroslav Kozák.

10.Vyhotovenie vlastného video záznamu na Vaše zariadenie je možné len za pomoci športovej kamery umiestnenej 
na jednom z modelov a je za poplatok. Držiak je kompatibilný iba s určitými modelmi akčných kamier! Pri 
niektorých modeloch, nevieme zaručiť kompatibilitu s držiakom a ani ich vhodné uchytenie. Vašu kameru na model
Vám nainštaluje iba obsluha! Správca ani obsluha nenesú zodpovednosť za jej poškodenie počas samotnej hry, 
montáže a demontáže z modelu.



3.Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany majetku

1. V záujme bezpečnosti a nerušených športovo zábavných činností je povolené k hracej ploche vstupovať iba hracím 
osobám. Divákom a doprovodným osobám (zákonný zástupca prípadne zodpovedná osoba) je dovolené zápasy 
sledovať iba z miest na to určených.

2. Užívatelia vstupujúci do Arény sú povinný chovať sa ohľaduplne a opatrne a predchádzať tak prípadným úrazom 
alebo škode na zdraví a majetku.

3. Užívatelia sú ďalej povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a pokyny správcu, obsluhy, prípadne ním poverenej 
osoby.

4. Zákazník potvrdením on-line rezervácie preberá zodpovednosť za celú skupinu. Prečítal si, porozumel a oboznámil 
svoju hraciu skupinu ohľadom prevádzkového poriadku.

5. V celom areáli je zakázané fajčenie a vstup so zvieratami.
6. Aréna mimo „Recepcie“, je určená výhradne pre Užívateľov (hráčov), a je zakázané sa v týchto priestoroch 

zdržiavať akýmkoľvek iným osobám.
7. Užívateľ je povinný správcovi, poverenej osobe či obsluhe, okamžite nahlásiť akúkoľvek poruchu, o ktorej sa dozvie.
8. Každý Užívateľ vstupuje do Arény na vlastné nebezpečenstvo.
9. Predávame nealkoholické nápoje. Nápoje sú balené v jednorázových samostatných obaloch, ktoré sú následne 

zneškodnené ako odpad.
10.Priestory ako Aréna, Recepcia a toalety sú pravidelne čistené, a umývajú sa vodou s čistiacim prostriedkom (napr. 

SANYTOL).

4.V Aréne sa zakazuje hlavne

1. Je prísne zakázané vstupovať na hraciu plochu!
2. Je prísne zakázané poškodzovať modely úmyselnými nárazmi do prekážok na hracej ploche prípadne medzi sebou.
3. V aréne a okolí je ZAKÁZANÉ behať!
4. Je zakázaný vstup v nevhodnej obuvi (obuv musí byť čistá, bez podpätku atď.; vhodná je pohodlná uzatvorená obuv

s protišmykovou podrážkou)
5. Je prísne zakázané poškodzovať diaľkové ovládače určené pre hru.
6. Je zakázané vnášanie či manipulácia s ostrými či inak nebezpečnými predmetmi (napr. nože, nožnice, ihly, sklenené

fľaše atď.) 
7. Je zakázaná manipulácia a premiestňovanie mobilného i pevného vybavenia Arény ako aj Recepcie.
8. Je prísne zakázaný vstup s vlastnými nápojmi, jedlom a omamnými látkami či ich konzumácia v priestoroch Arény.
9. Je prísne zakázaný vstup so žuvačkou a odhadzovanie žuvačiek na hraciu plochu, prípadne nimi poškodzovať 

vybavenie arény.
10.Je prísne zakázaný vstup opitým osobám. Rovnako je zakázaný vstup osobám pod vplyvom návykových látok.
11.Je zakázaný vstup mimo vyhradenú otváraciu dobu.
12.V priestoroch prevádzky je podľa zákona č. 377/2004 Z. zákonov o ochrane nefajčiarov v platnom znení zakázané 

fajčiť!

5.Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ Užívateľ nedodržiava tento prevádzkový poriadok, pokyny správcu, obsluhy prípadne pokyny ním poverenej 
osoby, je správca oprávnený (či ním
poverená osoba) ho kedykoľvek z hracej časti vyhodiť, a to i v prípade nedohranej hry a bez nároku na náhradu. 
Týmto krokom je možné, aby sa
správca domáhal vzniknutej škody u objednávateľa, a to v prípade že došlo k úmyselnému poškodeniu vybavenia 
Arény, Recepcie, hracej plochy, modelu, alebo diaľkového ovládača.

2. Správca, prípadne ním poverená osoba, je povinná Užívateľa pred vstupom do Arény oboznámiť s prevádzkovým 
poriadkom, pravidlami hry, a
pravidlami bezpečnosti.



3. Vstupom do Arény Užívateľ potvrdzuje, že bol oboznámený ako s týmto prevádzkovým poriadkom, tak aj s 
pravidlami hry a
hlavne pravidlami bezpečnosti, a že tieto bez výhrad akceptuje.

4. Užívateľ súhlasí v nahrávaním videozáznamu samostatnej hry pre živé online prenosy, interné potreby Arény, 
prípadne pre marketingové účely.

5. V prípade reklamácie je Užívateľ povinný neodkladne informovať Správcu, obsluhu alebo ním poverenú osobu o 
tejto skutočnosti. Viac informácií sa nachádza v sekcii PRAVIDLÁ/REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento prevádzkový poriadok je platný od 1.10. 2020


