
OTROŠKI
SVET

Spoštovani obiskovalci, kjer je 
živahno, so tudi potrebna pravila!
Otroški svet je namenjen najmlajšim, od 4. do 10. leta starosti, ki lahko v otroškem 
svetu ostanejo sami, seveda po predhodni presoji in z dovoljenjem staršev. Mlajšim 
od 4. leta pa je vstop dovoljen izključno v spremstvu staršev oziroma odrasle osebe.

Otroci in njihovi starši ali spremljevalci so dolžni upoštevati naslednja pravila:

• Uporaba igral, plezal in toboganov na lastno odgovornost, zato ne odgovarjamo 
za nastale poškodbe otrok med njihovo igro na igralih oz. v celotnem Otroškem 
svetu.

• Otroški svet je igrišče in ne varstvena ustanova. Varstvo otrok na igrišču ni 
    organizirana, zato starši in spremljevalci sami odgovarjajo tudi za odhod svojih  
    otrok iz Otroškega sveta.
• Pred pričetkom igre vas prosimo, da preverite, da so otroci brez vezalk, vrvic 

na kapuci, šalov, kap, rutic, da nimajo v ustih hrane, bombonov, žvečilk ter ostalih 
predmetov, ki lahko privedejo do nezaželenih poškodb.

• S podpisom v zvezek  starši potrdijo, da so seznanjeni s pravili v Otroškem svetu 
    in da otroka puščajo na igrišču na lastno odgovornost.
• V primeru, da otrok želi k svojim skrbnikom, vas pokličemo po telefonu ali ozvočenju.
• Otroka lahko pustite v Otroškem svetu največ 60 minut, ko je Otroški svet polno 
    zaseden, pa velja časovna omejitev, in sicer 45 minut.
• Ob vhodu v Otroški svet (v omarici) naj otroci in odrasli pustijo svoja obuvala.
• Za prinesene stvari (igrače, lasnice, očala ipd.) in pozabljena oblačila ter obutev 

ne odgovarjamo.
• Potrebno je skrbeti za red in čistočo.
• V otroški svet ni dovoljeno prinašanje različnih prigrizkov in pijače.
• Igre naj bodo takšne, da igral in plezal otroci ne bodo poškodovali.
• Animatorka Velenjka tima si pridržuje pravico, da otrokom, ki so povzročili nemir
    ali nasilno vedli, prepreči vstop v Otroški svet.
• Izvajali bomo nadzor igral, popolnega varstva ni!
• V primeru kakršne koli posebnosti otroka (zdravstvene ali druge) prosimo, da nas 

o tem obvestite pred vstopom na igrišče.
• Če opazite pomanjkljivosti ali poškodbe na igralih, vas prosimo, da to nemudoma 

sporočite osebju v Otroškem svetu.

Z upoštevanjem teh pravil bo počutje in vzdušje v Otroškem svetu res živahno, zato 
starši ali spremljevalci otrok pomagajte svojim otrokom, da bodo ta pravila postala 
del njihove igre.
V otroškem svetu poteka fotografiranje. Fotografiranje lahko Velenjka kadar koli 
uporabi v marketinške namene, brez predhodnega obvestila. Obiskovalci se strinjajo 
z objavo fotografij v medijih, ki jih izbere Velenjka.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Otrokom pa želimo veliko zabave, vam pa dobro počutje v našem nakupovalnem 
centru.

Uprava Velenjka


