
Bezpečnost hry a pravidla používání koulí od Bubblehome.cz: 

• Hra je na vlastní nebezpečí! Koulí se pouze osoby starší 18let (mladší. pod dozorem dospělého). 

• Hráč nikdy nevstupuje do koule bez souhlasu a vědomí organizátora. Vždy čeká na souhlas. 

• Osoby s jakýmikoliv zdravotními tělesnými/psychickými obtížemi (např. vysoký tlak, srdeční 

choroby, astma, apod.), nesmí do koulí. 

• Do koule pouze bez náramků, bez pokrmů (i žvýkačky apod.), brýlí, ostrých předmětů atd. 

Prosíme také vyprázdnit kapsy. 

• Pokud Váš rozhodčí dlouze zapíská, ihned přestáváte hrát a hra se zastavuje. 

• Hra pouze v lehké obuvi popř. na boso.  

• Pokud hráč potřebuje upravit kouli, zavázat si obuv apod., odejde vždy za hrací čáru. Hra se 

nepřerušuje.  

• Za bezpečnost hrací plochy odpovídá objednavatel.  

• Prosíme všechny hrát opatrně, a především brát ohledy na významně lehčí a menší protihráče 

(především ženy a děti). Nenarážet do nich ve velké rychlosti, obzvlášť, když o vás nevědí. 

• Je zakázáno narážet na hráče který je na zemi a nestojí s koulí pevně na nohou.  

• Účastník nesmí používat kouli mimo místa určená mety. 

• Před hrou odložte řetízky, prstýnky, brýle, náramky, náušnice, klíče a mobilní telefony z kapes a 

dále vše, co by vám při hře mohlo ublížit, nebo poškodit kouli. 

• Kouli nesmí používat osoba, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek a jiných drog. 

• Vaše váha nesmí být větší než 100 kg a velcí nejste méně než 120 cm a více než 190 cm. 

• Dětské koule mohou používat děti od 4 let do 15 let, pod dohledem rodičů. 

• Je nutné dbát na své osobní bezpečnosti a chovat se ohleduplně vůči ostatním hráčům. 

• Bubble ball nesmí používat osoby s kardiostimulátory, srdečním onemocněním, těhotné ženy a 

obecně osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití zhoršit. 

• Jedna Bubble ball je určena pouze pro jednu osobu. 

• Účastníci dbají veškerým pokynům pronajímatele. 

• Je zakázáno cokoliv konzumovat nebo pít během pobytu v kouli.  

• Pokud se hráči jakkoliv během hry uvolní popruhy, okamžitě odejde mimo hrací plochu, 

informuje odpovědnou osobu a počká na úpravu popruhů. Až po úpravě se vrací zpět na plochu. 

• Za ne-plnoleté děti si zodpovídají rodiče, popř. objednavatel akce.  

 

Při rezervaci nebo objednání souhlasíte s tímto řádem výše a pravidly Bubble home. 

 Objednavatel svým objednáním stvrzuje, že o výše uvedeném obeznámil také všechny ostatní 

účastníky v rámci jeho akce, na které koule objednal a že v případě nedodržení provozního řádu a 

pravidel, nenese společnost The Way s.r.o. jakoukoliv odpovědnost za vzniklou škodu na majetku, či 

zdraví apod. Tuto odpovědnost v tomto případě přebírá objednavatel, popř. osoba, která provozní řád 

nebo pravidla porušila. 

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 
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