
 
 

Z důvodu prevence proti nákaze Covid-19, funguje park ve zvláštním režimu. Věnujte, prosím pozornost následujícím 
bodům. 
 
 
 
• Zahájení sezóny od soboty 5.6.2021 
• V měsíci červnu je otevřeno o víkendech od 10.00 do 18.00 hod. 
• O letních prázdninách je otevřeno denně od 9.30 do 18.30 hod. 

 
 
 
• Počet návštěvníků je dle nařízení vlády omezen. 
• Vstupné doporučujeme zakoupit předem online, vzhledem k nutnosti řízení počtu návštěvníků v parku. 
• Vstupné je nutné zakoupit na konkrétní den, je tak možno učinit i v den návštěvy. 
• Po vyčerpání denního limitu prodaných vstupenek se prodej na daný den automaticky uzavře. 
• Majitelé již dříve zakoupených dárkových vstupenek nás mohou navštívit bez předchozího ohlášení. 
• Interaktivní a pohádkové hry lze dokoupit k základnímu vstupnému přímo na pokladně.  
• Vzhledem k aktuální situaci upřednostňujeme bezhotovostní platby kartou. 
• Zavazadla si můžete uložit do uzamykatelné skříňky – záloha 50 Kč. Naleznete je u vstupu do parku Permonium®. 
 

 
 

 
• Vstup je povolen pouze návštěvníkovi bez klinických příznaků respiračního onemocnění Covid-19 a je-li, s výjimkou 

dítěte do 6 let věku, na místě schopen případným kontrolním orgánům: 
1) prokázat, že nejdéle před 7 dny podstoupil RT-PCR test s negativním výsledkem; nebo prokázat, že nejdéle před 72 

hodinami podstoupil antigenní test s negativním výsledkem; nebo je očkovaný a od 1. dávky uplynulo nejméně 22 
dní; nebo prodělal onemocnění Covid-19; 

2) prokázat potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem; 

3) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení 
absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

• Vstup a pobyt v parku je povolen pouze s ochranou nosu a úst (respirátorem). Ochranné prostředky dýchacích cest je 
nutné používat ve vnitřních prostorách staveb. Ve venkovních částech parku je možný pohyb bez respirátoru v 
případě, že bude dodržena minimální vzdálenosti 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.                                                                                                          
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DODATEK K 
PROVOZNÍMU ŘÁDU 

  

Otevírací doba 

Vstupné 

Zvláštní opatření 



 
• Ochrana dýchacích cest není vyžadována u dětí do 2 let (včetně), osob s poruchou intelektu a závažnými duševními 

poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu ochranu dýchacích cest nosit nemohou. 
• Za dodržování mimořádných opatření u dětí zodpovídá jejich dospělý doprovod. 
• V případě nedodržování těchto podmínek ze strany návštěvníka si vyhrazujme právo jej z areálu vykázat. 
• Dodatek návštěvního řádu je platný do odvolání. K dispozici online na www.permonium.cz/provozni-rad/ a v tištěné 

podobě na pokladně Permonia. 
• Zvláštní opatření se řídí vždy aktuálním nařízením vlády – www.mzcr.cz.  
 
 
 

 
• Sportovní oblečení a obuv pro sebe i děti. Pro děti případně i náhradní oblečení. 
• Do Duhového světa je možno přinést si deku. Na pokladně Vám ji za drobný poplatek i zapůjčíme. 
• Na lanové aktivity doporučujeme vlastní helmu s certifikací CE. Pokud helmu nemáte, zapůjčíme naši 

vydezinfikovanou, ale musíte mít s sebou šátek, tunel, nebo jinou pokrývku hlavy. 
• Na lanové aktivity doporučujeme přinést si vlastní rukavice, můžete případně zakoupit i na pokladně. 
 
 
 
 
• V parku nabízíme občerstvení v Hornické kantýně, Kavárně ve věži, v Duhovém světě i Mlsném krámku. Po dobu 

zvláštních opatření se může stát, že Mlsný krámek bude uzavřen. Návštěvníci Duhového světa mají možnost kdykoli 
navštívit ostatní možnosti občerstvení v parku Permonium®. 

• Stravování, konzumace a prodej potravin je možná v celém parku, dle podmínek stanovených pro restaurační zařízení. 
• Z hygienických důvodů nevnášejte vlastní občerstvení. 

 
 

 
• Parkování zdarma platí jak pro osobní vozy, tak i autobusy. 
 
 
 
Permonium® – zábavní park 
Padochovská 31, 664 12 Oslavany                                   GPS: 49.12534662893613 ; 16.342047730042065 

 
• Buďte, prosím, ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním návštěvníkům parku. 
• Děkujeme Vám, že společně s námi dodržujete vše potřebné. 
 
Přejeme Vám příjemný pobyt v parku a mnoho hezkých zážitků při hře.  Váš Permonium® team                           2            
                                
  
 

  

 
  

 
 

  

Co vzít sebou 

Občerstvení 

Kde nás najdete 

Parkování zdarma 
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