
BEZPEČNOSTNÍ A HERNÍ PRAVIDLA LASER GAME 
 
Provozovatel FUN SPACE laser|exit areny: K4PRO s.r.o. IČ: 62502450, provozní vedoucí: Ing. Jindřich 
Hájek, tel: +420 704 269 830 
Pověřená osoba: denní služba na baru - obsluha 
Vstup povolen pouze s vědomím provozovatele či jím pověřené osoby (např. obsluhy). Vstup do 
prostoru přípravné místnosti není dovolen, pokud uvnitř laser arény probíhá hra. Hráči mají povinnost 
dbát pokynů obsluhy. 
 
Základní informace a pravidla: 
Do prostor laser arény vstupuje každý hráč svobodně a je předem obeznámen s herními a 
bezpečnostními pravidly, stejně tak jako s provozním řádem, se kterým vstupem do arény bez výhrad 
souhlasí. Veškeré dokumenty upravující bezpečnostní a herní pravidla, stejně tak jako provozní řád lze 
nelézt na internetových stránkách www.funspace.cz, případně jsou vyvěšeny přímo v prostorách FUN 
SPACE laser|exit areny, nám, Přemysla Otakara II. 123/36. V případě jakýchkoliv nejasností lze 
veškeré informace získat také u obsluhy. Obsluha všechny důležité informace i bezpečnostní pravidla 
sdělí před zahájením hry laser game. 
  
Hráč vstupuje do laser arény na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy, škody na oblečení či vnesených 
předmětech nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Cennosti a jakákoliv zařízení, která hráč 
nemusí mít při hře u sebe je nutné před začátkem hry odložit. Každý i drobný úraz je hráč povinen 
nahlásit obsluze, aby mohlo dojít k ošetření. 
  
Hráč, který má či by mohl mít nějaký zdravotní problém, je před zahájením hry povinen konzultovat svůj 
zdravotní stav s odborníkem, zda je pro něj hra laser game vhodná. (hlavně u epilepsie, těhotenství, 
barvosleposti....aj.). 
 
Pokud hráč objeví možné rizikové místo v prostorách laser arény, kde by mohlo dojít ke zranění, je 
povinen tuto skutečnost ihned nahlásit obsluze, a to i během hry ( např. uvolněná překážka, mokrá či 
kluzká podlaha...).  
  
Za děti zodpovídají rodiče či zákonní zástupci, kteří své děti dopředu dostatečně poučí o chování i 
bezpečnosti během hry laser game. V případě organizovaných dětských skupin nese odpovědnost za 
všechny dětské hráče doprovodná dospělá osoba (vedoucí, učitel, trenér, rodič ...) 
 
Světelné podmínky během hry: 
V celé laser aréně je šero a stěny jsou černé, k osvětlení slouží zářivky s fialovým světlem a dále 
barevně označení překážek. 
 
Oděv vhodný ke hře laser game: 
Pohodlný nejlépe tmavý, boty pevné nejlépe sportovní. 
 
Běhání během hry: 
Povoleno, avšak pouze v takové míře, aby nedošlo ke srážce s ostatními hráči. 
  
Lezení na překážky: 
Přísně zakázáno z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku, překážky k tomu nejsou konstruovány. 
  
Přemísťování a jiná manipulace s překážkami: 
Vyjma jedné speciálně označené překážky je toto z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku zakázáno. 
 
Fyzický kontakt a agresivita při hře: 
Přísně zakázáno, laser game je bezkontaktní, společenská a zábavná hra bez násilí. 
 
Plazení či ležení na zemi: 
Z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku zakázáno. 
 
Kotouly či jiné akrobatické prvky: 
Z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku přísně zakázáno. 
 
Ostré předměty, oheň, voda: 
Vstup do arény s ostrými předměty či zdroji ohně a vody je přísně zakázán (pozor i na ostré šperky, 
hodinky a jiné doplňky – doporučujeme nechat zamčené v šatní skříňce). 
 
Dioptrické brýle: 
Hráči s brýlemi musí v aréně dbát zvýšené opatrnosti. Brýle při nárazu do stěny mohou způsobit zranění 
či se rozbít. Pokud hráč nutně brýle při hře nepotřebuje, je vhodnější si je před započetím hry sundat a 



uschovat. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy ani poničení v souvislosti s použitím brýlí při hře. 
Dospělí a děti ve hře: 
Skupina hráčů, která se skládá z osob různého věku, výšky i kondice (dospělí a děti) musí dbát zvýšené 
opatrnosti. Děti jsou velmi rychlé a jsou v aréně méně vidět, nemají reakce jako dospělé osoby. Dospělé 
osoby musí přizpůsobit svou hru dětem a dbát o to, aby nedošlo ke srážce s nimi.  
 
Možná zranění a poškození majetku způsobená v důsledku neopatrnosti při hře: 
Srážky různého typu - stěny, sloupy, rohy, překážky, ostatní hráči, naběhnutí na zbraň aj. 
Pády, zakopnutí, podvrknutý kotník. 
Zachycení oblečení o překážky. 
Odření hodinek či přetržení šperků, rozšlápnutí telefonu, rozbití brýlí aj. 
  
Manipulace s herním vybavením: 
Pokud během trvání hry nastane problém s funkčností herního vybavení, nahlásí hráč tuto skutečnost 
obsluze. Bude-li to možné, bude vybavení vyměněno tak, aby mohl hráč hru dohrát. V případě, že 
nebude možné výměnu provést, nelze hru dohrát a hra nebude hráči účtována, avšak pouze za 
předpokladu, že problém s funkčností nebyl způsoben hráčem v důsledku nevhodné manipulace. Při 
nahlášení nefunkčnosti herního vybavení až po odehrané hře nemá hráč nárok na jakoukoliv slevu 
z ceny hry. 
 
Hráč má povinnost chránit herní vybavení před poškozením po celou dobu, kdy bude mít vybavení ve 
své dispozici. Zbraň je hráč povinen odepínat z vesty až po úplném oblečení a zapnutí vybavení těsně 
před začátkem hry samotné. Ihned po ukončení hry je hráč povinen zbraň připnout zpět na vestu. Hráč 
je povinen dbát o to, aby mu zbraň nevypadla z ruky nebo aby nedošlo k poškození zbraně vlivem 
kontaktu zbraně s jakýmkoliv předmětem či osobou. V případě pádu zbraně není dovoleno zbraň zvedat 
tahem za kabel. Hráč nese odpovědnost za poškození herního vybavení v důsledku nevhodné 
manipulace. 
  
Hra a její možnosti: 
Standardní délka hry: 15 minut. 
Na hru je nutné dostavit se 15 minut předem.  
Při pozdním příchodu je provozovatel oprávněn krátit čas hry o čas odpovídající zpoždění, posunout čas 
zahájení hry oproti původnímu času dle rezervace nebo hru zcela zrušit. Případné krácení herního času 
z důvodu pozdního příchodu nemá vliv na cenu hry. 
 
Zrušení rezervace: 
Nemůže-li se hráč dostavit na rezervovaný čas hry, je povinen tuto skutečnost nahlásit provozovateli 
den před rezervovaným termínem, nejpozději však 3 hodiny před začátkem hry. Pokud tak neučiní, je 
provozovatel oprávněn nepřijímat napříště od tohoto hráče další rezervace. Hru je možné zrušit osobně, 
prostřednictvím e-mailu uvedeném na stránkách www.funspace.cz či telefonicky na čísle +420 704 269 
830. 
 
Rezervovaný čas hry je pouze orientační s ohledem na aktuální provozní situaci. Zejména v případě 
dětských hráčů či organizovaných skupin může dojít ke zdržení (příprava, vysvětlení pravidel aj.) 
  
Maximální počet hráčů:  
10 hráčů při jedné hře (změny jsou provozovatelem vyhrazeny z technických či provozních důvodů). 
 
Herní varianty:  
Deathmatch X Team Deathmatch . 
 
Hudební módy:  
Hráči mají možnost zvolit si z různých hudebních módů. 
 
Ostatní: 
Každá hra je monitorována kamerových systémem v zájmu ochrany zdraví a majetku osob. Záznam 
z kamerového systému je v zájmu ochrany zdraví a majetku osob uchováván po nezbytně nutnou dobu, 
nejdéle však 7 dní. 
 
Za předměty odložené mimo uzamykatelné skříňky provozovatel neodpovídá. 
 
 
 


