GRILOVIŠTĚ
NA VÝSTAVIŠTI
Jak grilovat?

Provozní řád

1. Zaregistrujte se na www.verejne-grilovani.cz.

∞P
 iknikové místo je možné používat denně od 8:00 do 22:00 hodin.

2. Vyberte si datum, čas a gril a proveďte rezervaci.

∞G
 rilovat je dovoleno pouze na veřejném elektrickém grilu.

3. Obdržíte SMS s pokyny k platbě a po zaplacení vám přijde aktivační kód.

∞G
 rilovat je dovoleno pouze osobám starším 18 let.
Osobám mladším 18 let pouze pod dohledem dospělých.

4. N
 ejdříve 30 minut před grilováním odešlete aktivační kód „ACTID“, kde
ID je číslo vaší rezervace, na tel. +420 777 744 544.
5. Jakmile se grilpoint rozsvítí, zapnete jej stisknutím tlačítka.

∞P
 řed použitím grilu je nutné se seznámit s jeho obsluhou
na informační ceduli.

6. Teplota se udržuje automaticky, gril lze kdykoliv vypnout
a zapnout stisknutím tlačítka.

∞P
 ři obsluze grilu postupujte dle návodu k obsluze umístěného
na infomační ceduli.

7. P
 o skončení rezervace se provoz grilu automaticky ukončí. Pokud
chcete skončit dříve, odešlete deaktivační kód na „DEACTID“.

∞P
 okud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení, oznamte
to prosím neprodleně na tel. čísle provozovatele.

8. Po
 grilování gril očistěte.
NA PIKNIKOVÉM MÍSTĚ JE ZAKÁZÁNO
* SMS jsou zpoplatněny dle operátora, neplatíte nic navíc.

∞ Poškozovat a znečišťovat prostor zařízení a vybavení.
∞ Volné pobíhání psů.

Grilovací náčiní

∞ Stanování.
∞ Rozdělávání a udržování otevřených ohňů.
∞ Pořádání reklamních a propagačních akcí bez souhlasu správce.

Možnost zapůjčení grilovacího náčiní a čisticích prostředků
v bistru NO.2. – 200 Kč záloha.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN
∞ Respektovat provozní řád a pokyny správce.

Cena

∞ Neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky.
∞ Dodržovat čistotu a pořádek, zabránit poškození zařízení.
∞ Po grilování očistit grilovací plotnu.

Cena rezervace grilu je 99 Kč / hodina.

∞ Zdržet se nadměrné hlučnosti.
∞ Dbát zvýšené opatrnosti – hrozí riziko popálení.

ZAPNĚTE GRIL A MŮŽETE GRILOVAT.
UŽIJTE SI ČAS STRÁVENÝ S RODINOU ČI KAMARÁDY.
UKLIĎTE PO SOBĚ A OČISTĚTE GRIL PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

Nefunguje vám gril?
Volejte na: + 420 777 354 254.

Děkujeme, že provozní řád dodržujete.

Provozovatel: Výstaviště Praha, a. s.
Správa grilu za Výstaviště Praha: +420 702 142 516
Důležitá telefonní čísla: hasiči 150, policie 158,
záchranná služba 155, tísňové volání 112

