
PROVOZNÍ ŘÁD PŘI OSLAVÁCH V MUMRAJI   

PROSTOR  
K dispozici máte: 
• 2 herny (herna s hračkami a skluzavkou, herna na pohybové hry) 
• klubovnu určenou k pohoštění 
• šatnu  
• vybavenou kuchyňku (varná konvice, mikrovlnka, lednice a stolní nádobí) 
• WC pro děti i dospělé 
• předzahrádku s pískovištěm a venkovními hračkami 
 
ČAS 
Prostory nabízíme v pátek 14.00–18.00 + v sobotu a neděli, vždy po předchozí domluvě. 
 
POČET OSOB 
Maximální počet účastníků je 10–12 dětí + 10 dospělých. 
 
REZERVAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Vyberte si termín a prostor si včas zarezervujte. Je možné domluvit si osobní prohlídku předem. Vaše 
nezávazná rezervace termínu platí 3 dny po objednání. Poté je potřeba zaplatit zálohu 200 Kč (hotově 
nebo převodem). V případě zrušení rezervace se záloha nevrací. Nabízíme možnost náhradního termínu. 
 

Cena: 1 500 Kč/4 hodiny (včetně příprav), každá další hodina 100 Kč 
(cena se skládá z nevratné zálohy 200 Kč a doplatku 1 300 Kč na místě) 
Příplatek 500 Kč – uklidíme za Vás (hračky, nádobí). 
  
OBČERSTVENÍ 
Veškeré občerstvení si zajišťujete sami. Konzumace jídla a pití je možná pouze v klubovně a kuchyňce.  
 
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ 
Prostory Mumraje a předzahrádky jsou nekuřácké a zároveň se zde nepožívají alkoholické nápoje či jiné 
návykové látky. Ve venkovních prostorách vás prosíme o ohleduplné chování k našim sousedům.  
 
COVIDOVÉ OPATŘENÍ 
Řídíme se nařízením vlády platným v daném časovém období. 
 
Po oslavě uveďte prostory Mumraje do původního stavu. 
•  umytí a úklid nádobí  
•  úklid nábytku a hraček na správná místa 
Hloubkový úklid prostor po oslavě je zahrnut v ceně. 
 
V případě vzniklé škody na vybavení či zařízení Mumraje, prosíme o upozornění pracovnice Mumraje (při 
odevzdání prostor, v závažném případě ihned). Případná náhrada škody se řeší individuálně 
s koordinátorkou oslav Hanou Schovancovou. V prostorách dbejte osobní bezpečnosti a požárně 
bezpečnostních pokynů.  

Děkujeme, že jste si vybrali Mumraj pro svou oslavu. 

Souhlasím s Provozním řádem.      
              
v Praze dne:                                 Podpis: 


