
➢ Pepe družinski zabaviščni park je zeloooo zabaven kraj. Starši, uživajte 
ali pa opazujte svoje malčke v vseh delih zabaviščnega parka.

➢ Pepe je namenjen otrokom do 10. leta starosti. Vse igrače lahko 
uporabljajo tudi odrasli, katerih telesna teža ne presega 98 kg.

➢ Za otroke do 4. leta starosti je obvezna prisotnost odrasle osebe!!!

➢ Prisotnost odrasle osebe je pomembna tudi pri otrocih s posebnimi 
potrebami!!!

➢ Otroci, zapomnite si – VARNO SE IGRAJTE!!! Spuščanje po toboganu z 
nogami naprej je tudi sicer veliko boljše in zanimivejše kot obratno. 
Tekanje po toboganu pa je nevarno, zato je prepovedano.

➢ Prosimo brez igrač na igralni strukturi.

➢ Zaradi varnosti otrokom pred vhodom v igralnico snemite nakit, broške 
in vse podobne viseče predmete, vrvice na kapucah in podobno.

➢ Prav tako naj otroci pljunejo žvečilne gumije, bombone in podobno.

➢ Družinski zabaviščni park Pepe ni odgovoren za varnost vaših otrok ali 
poškodbe, do katerih lahko pride med nevarno ali neprimerno 
uporabo opreme, in za poškodbe, ki si jih otroci medsebojno nanašajo 
oz. povzročijo. Uporaba različnih delov zabaviščnega parka Pepe je 
na lastno odgovornost. Varnost zabaviščnega parka Pepe je 
preverjena in certificirana. Njegovo varnost uradno zagotavlja tudi 
proizvajalec igralnice. Vse naprave redno preverjamo in vzdržujemo, 
da bi bili nenehno zagotovljeni najvišji varnostni standardi.

➢ Pepe ni odgovoren za izgubo predmetov, čeprav imamo na recepciji 
majhen oddelek >>izgubljeno–najdeno<<.

➢ Skrbite za varnost manjših in mlajših, saj v zabaviščnem parku Pepe ni 
dovoljena groba igra.

➢ V prostorih za igranje morajo tako otroci kot starši nujno uporabljati 
nogavice.

➢ Prosimo, da v zabaviščni park Pepe ne vnašate hrane in pijače (izjema 
so rojstnodnevne zabave).

➢ Zaposleni v zabaviščnem parku Pepe so ponosni, saj so naši prostori 
vedno čisti, razkuženi in dišeči.

➢ Park Pepe si dopušča pravico, da vsakega, ki ne upošteva pravil, prosi, 

naj zapusti park.

➢ Prosimo vas, da zabaviščni park Pepe ne obiščete ravno takrat, ko ste 
bolni vi oz. vaši otroci. Lepo vas prosimo, da pridete k nam takrat, ko se 

boste vsi pozdravili, saj bo tako vsem zares ugodneje.

Najlepša hvala! 

Vaš Pepe park 


