NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SÁLU 4DX
Platí od 17. 5. 2013
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Před nákupem vstupenky na projekci v sále 4DX se dobře seznamte s tímto Návštěvním řádem.
Dále se seznamte s přehledem efektů systému 4DX, který je umístěn vedle Návštěvního řádu.
Projekcí se v tomto Návštěvním řádu rozumí kromě filmové projekce i všechny 4DX efekty.
2. Jak nákupem vstupenky, tak vstupem do sálu 4DX potvrzujete,
že jste se s tímto Návštěvním řádem důkladně seznámil/a, rozumíte mu, souhlasíte s ním a budete jej dodržovat.
3. Efekty při projekci přicházejí nečekaně a jsou poměrně intenzivní.
Máte-li sebemenší pochybnosti, že Vám účast na projekci 4DX nebude příjemná, pak se jí raději neúčastněte.
4. Máte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí zdravotní obtíže,
poraďte se před návštěvou 4DX projekce s lékařem a dbejte jeho doporučení.
Dále dbejte všech zdravotních zákazů a doporučení uvedených dále v tomto Návštěvním řádu.
5. U některých diváků můžou nastat v průběhu projekce nebo po jejím skončení nevolnost, bolesti hlavy nebo pohybového aparátu,
problémy z ofouknutí či další drobné zdravotní komplikace, v mimořádných případech i symptomy epilepsie.
6. Plně odpovídáte za dodržování Návštěvního řádu nezletilými, které doprovázíte. Včas a vhodnou formou
je o všech důležitých pravidlech návštěvy 4DX projekce informujte a při projekci na dodržování pravidel přiměřeně dohlížejte.
7. Způsobíte-li Vy nebo Vámi doprovázení nezletilí nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě či jiným divákům, plně za ni odpovídáte.

POKYNY PRO VLASTNÍ PROJEKCI
8. Během projekce se plně a neustále soustřeďte na projekci a buďte připraveni na nenadálé efekty.
9. Sedačky systému 4DX se budou hýbat či třást. Seďte rovně, s nohama na podpěrce.
10. Zabezpečte své věci proti pádu, vysypání, vylití, odfouknutí a potřísnění.
		 Odfouknuté šátky, klobouky, čepice či jiné lehké věci mohou přímo narušovat projekci a její speciální efekty.
11. Můžete být zasaženi čistou vodou, případně bublinami z upravené vody, která může zanechat skvrny, zejména na hedvábí.
12. Během projekce nevstávejte a neodcházejte, nebude-li to naprosto nezbytně nutné.
		 Při jakémkoli pohybu dbejte mimořádné obezřetnosti, vždy totiž může dojít k nečekanému pohybu sedaček či spuštění jiného efektu.
13. Při projekci ani nezvedejte své spadlé nebo odfouknuté věci nebo vysypané či rozlité jídlo a pití. Vyčkejte na konec projekce.
14. Zamezte tomu, aby se při projekci části vašeho těla nebo oblečení dostaly mezi pohybující se sedačky nebo mezi sedačky
		 a stěny či schody, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich oděvů.
15. Nepřibližujte se (zejména očima) k jednotkám efektů, zejména k fukarům a tryskám,
		 a vyvarujte se též kontaktu svých věcí s nimi, jinak může dojít ke zranění nebo poškození vašich věcí.
16. Počítejte s možností narušení projekce z důvodu nedodržení pravidel některým z dalších diváků (zejména poletující věci).
17. Za úrazy či jiné zdravotní problémy vzniklé nedodržením Návštěvního řádu,
		 ani za poškození nebo ztrátu vašich nedostatečně zabezpečených či ochráněných věcí nenese provozovatel kina odpovědnost.
V zájmu zajištění vaší bezpečnosti
a prevence nežádoucích následků a nepříjemností
je zakázán vstup osobám s následujícími potížemi:
• Epilepsie
• Vysoký krevní tlak
• Kardiovaskulární potíže
• Potíže s pohybovým ústrojím a zejména páteří
• Ortopedické potíže
• Další závažné zdravotní potíže

Dále pak není doporučeno navštěvovat 4DX projekci:
• Těhotným ženám
• Osobám s dýchacími potížemi a alergikům
• Osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek
• Dětem do 4 let
• Osobám do výšky 100 cm

Děti ve věku 4 až 7 let mohou navštěvovat projekci pouze v doprovodu dospělé osoby.
S ohledem na nosnost sedaček je zakázán vstup osobám s váhou nad 120 kilogramů.
www.cinemacity.cz/4dx

www.facebook.com/cinemacitycr

