
                        Nightmare Prague Horror Bar visitors rules 

• Nightmare Prague Horror Bar is open from 16:00 to 02:00 Sunday through Thursday, 

16:00 to 05:00 on Fridays and Saturdays. 

• Nightmare Prague Horror Bar is not charging an admission fee, except for special events.  

• You must be at least 18 years old to visit the Nightmare Prague Horror Bar. 

• Photographing and video recording is allowed at Nightmare Horror Bar. 

By entering the Nightmare Horror Bar all the visitors with no exception accept 

the following rules and regulations: 

• There is a reservation system at our website. Reservation is not required but due to the 

capacity we recommend you to do one in advance, to make sure we have a table for you. 

• There is a face control in Nightmare Horror Bar. Nightmare Horror Bar reserves the right 

to forbid the entering the bar to any visitor without giving any explanation. 

• The guest is obliged to follow the instructions of the Nightmare Horror Bar staff. 

• Intoxicated individuals, individuals under the influence of drugs or other inappropriate 

condition, as well as aggressively behaving individuals will not be allowed to enter the 

bar.  

• Nightmare Horror Bar reserves the right to expel any visitor from the bar for any 

inappropriate behavior or violation of any of the Visitors rules. 

• It is prohibited to behave obscenely and to disturb the comfort of other visitors. Loud 

singing or shouting, throwing objects, spraying drinks or water, climbing the furniture or 

any other examples of deviant or harassing behavior is prohibited. By the decision of the 

Nightmare Horror Bar staff, any guest may be refused of further sale of bar products and 

asked to immediately pay the bill and leave the bar. 

• During your visit of Nightmare Horror Bar please watch your personal items. Nightmare 

Horror Bar do not care any responsibility for material values and personal items of the 

guests. 

• It is strictly prohibited to bring any weapons or dangerous substances to the bar, as well 

as any kind of drugs, personal food and drinks. 

• It is strictly prohibited to touch or move any decorations at the bar. 

• The guests are fully financially liable for damaging of the Nightmare Horror Bar property 

and undertake to compensate its cost in case of damage. 

• Please do not disturb the staff with requests to play songs on request which are not in 

format of the establishment. 

• Animals are not allowed at Nightmare Horror Bar. 

• Visitor are asked to keep from making excessive noise outside of the bar during smoking 

breaks to not disturb the residents of the building. 

• No drinks or glass are allowed outside of the bar. 



• Surveillance camera system with recording is installed at Nightmare Horror Bar and by 

entering the bar all visitors are agreeing with their image to be monitored. Images taken 

at the bar are not going to be used or shared anywhere unless it is necessary for proving 

of an inappropriate or illegal behavior of the guest. 

 

 

                 Návštěvní řád Nightmare Prague Horor Bar 
 

• Nightmare Prague Horor Bar je otevřen od 16:00 do 02:00 od neděle do čtvrtka, a od 16:00 do 

05:00 v pátek a sobotu. 

• Nightmare Prague Horror Bar neúčtuje vstupné, s výjimkou zvláštních akcí. 

• Chcete-li navštívit Nightmare Prague Horor Bar, musíte být starší 18 let. 

• Fotografování a nahrávání videa v Nightmare Horror Bar je povoleno. 

 

Vstupem do Nightmare Horor Bar přijímají všichni návštěvníci bez výjimky následující 

pravidla a předpisy: 

 

• Na našem webu je rezervační systém. Rezervace není nutná, ale vzhledem k kapacitě 

doporučujeme, abyste si ji předem udělali, abyste se ujistili, že pro vás máme stůl. 

• V baru Nightmare Horror Bar je face control. Nightmare Horor Bar si vyhrazuje právo zakázat 

vstup do baru jakékoli návštěvníkovi, a to bez uvedení důvodů. 

• Host je povinen dodržovat pokyny personálu Nightmare Horror Bar. 

• Osoby intoxikovaní, osoby pod vlivem drog nebo jiných nevhodných podmínek a agresivně se 

chovající osoby nebudou moci vstoupit do baru. 

• Nightmare Horror Bar si vyhrazuje právo vyloučit každého návštěvníka z baru za jakékoli 

nevhodné chování nebo porušení některého z návštěvnických pravidel. 

• Je zakázáno chovat se neslušně a narušovat pohodlí ostatních návštěvníků. Hlasité zpívání nebo 

křik, házení předmětů, stříkání nápojů nebo vody, lezení na nábytek nebo jakékoli jiné příklady 

deviantního nebo obtěžujícího chování je zakázáno. Na základě rozhodnutí zaměstnanců 

Nightmare Horror Bar může být každému hostu odmítnut další prodej barových produktů a 

požádán o okamžité zaplacení účtu a opuštění baru. 

• Během své návštěvy Nightmare Horror Baru sledujte své osobní věci. Nightmare Horror Bar  

nenese žádnou odpovědnost za materiální hodnoty a osobní věci hostů. 

• Je přísně zakázáno přinášet do baru jakékoli zbraně nebo nebezpečné látky, jakož i jakýkoli 

drogy, a zároveň vlastní jídlo a nápoje. 

• Je přísně zakázáno dotýkat se nebo přesouvat jakékoli dekorace v baru. 

• Hosté jsou plně finančně odpovědní za poškození majetku Nightmare Horror Bar a zavazují se 

v případě poškození uhradit vše náklady. 

• Prosím, nerušte personál prosbami o přehrání skladeb na požádání, které nejsou ve formátu 

zařízení. 

• Zvířata nejsou povolena v Nightmare Horror Bar. 

• Žádáme hoste, aby dodržovali před barem noční klid a nerušil obyvatele budovy. 

• Je zakázáno vynášet z baru nápoje ani sklenice.  

• V Nightmare Horror Bar je je nainstalován kamerový systém se záznamem. Při vstupu do baru 

návštěvníci dávají souhlas s monitorováním jejich obrazu. Pořízené v baru snímky nebudou 



nikde použity ani sdíleny, pokud to není nutné k prokázání nevhodného nebo nezákonného 

chování hosta. 

  

 

 


