
 

 

POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ ZAPŮJČENÉ ATRAKCE 

 
 
Obsah balení: 
nafukovací mega skluzavka 
kompresor  
krycí plachta 
zajišťovací kolíky 
2 vaky na vodu 
prodlužovací kabel - 25 m 
 
Instalace: 
 

• atrakci je nutné umístit na rovnou plochu 

• minimální nutný prostor pro provoz je 8m x 3m 

• na jiný povrch než trávník, je nutné atrakci umístit na přiloženou krycí plachtu 

• nafouknutí a provoz atrakce zajišťuje přiložený kompresor, ten musí být neustále v 
provozu 

• nafukovací rukáv musí být přímo vedený z atrakce do kompresoru, kde musí být 
upevněn páskou 

• na trávě je nutné zajistit atrakci přiloženými kolíky do země 

• přiložené vaky je nutné naplnit vodou a připojit k atrakci pro její zajištění 
 
Provoz atrakce: 
 

• atrakce nesmí být použita pro komerční účely a nesmí být dále pronajímána bez 
souhlasu pronajímatele 

• na atrakci smí být současně maximálně 4 děti do celkové váhy max. 180 kg, 
přičemž váha jednotlivého dítěte nesmí přesáhnout 45 kg 

• atrakce nesmí být provozována v dešti a silném větru 

• skákání dětí je možné pouze v prostoru před skluzavkou na ploše k tomu určené, 
nikoli na ní 

• na atrakci je povolen vstup pouze bez obuvi 

• při provozu atrakce je vždy nutný dozor osoby starší 18 let 

• na atrakci je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit 

• na atrakci nesmí být použito žádných saponátů, včetně 
bublifuků  

 
Zpětné uložení atrakce: 



 

 

 

• vypnutím a odpojením kompresoru dojde k samovolnému vypuštění vzduchu z 
atrakce 

• postupným rolováním se vzduch úplně vypustí a atrakce může být uložena zpět do 
přepravního vaku 

• atrakce musí být uložena do přepravního vaku v naprosto suchém stavu 

• zajišťovací vaky musí být prázdné bez vody 

• kompresor a kolíky se ukládají do přiložené bedny 

• krycí plachta musí být suchá a složena do původního tvaru 
 
 
Vrácení atrakce: 
 

• atrakce musí být vrácena v předem domluvený datum 

• pokud nebylo dohodnuto při předání, je nutné čas předání dohodnout telefonicky 
předem 

• atrakce musí být navrácena v původním stavu, suchá, bez skvrn a jiného znečištění 
s veškerým příslušenstvím 

 
Ostatní: 
 

• poškození atrakce musí být hlášeno pronajímateli ihned při navrácení atrakce 

• pokud nebude atrakce navrácena v dohodnutý termín, bude účtováno za každý další 
den 1000 Kč 

• v případě úplného zničení z důvodu špatné manipulace nebo nesprávného 
používání dle pokynů k provozování či ztráty atrakce bude nájemci účtována částka 
20 000,- Kč 

 
 
Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů v míře nutné pro agendu 
pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje, že bude s těmito údaji náležitě nakládat, 
nesvěří je třetí osobě a po uplynutí doby kdy jsou údaje uchovávány pro státní 
instituce, budou neprodleně smazány.  
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e-mail:  info@banalita.cz 
 


