REGULAMIN
Sali zabaw „Leśna Chatka”
1. Zapraszamy dzieci, które maja ukończone 3 lata i nie ukończyły 10 lat
(o wzroście nieprzekraczającym 140 cm).
2. Czas pobytu dziecka na terenie bawialni Leśna Chatka wynosi nie więcej niż 3 h.
W przypadku bardzo dużej liczby dzieci, czas ten może być ograniczony do 60 minut.
3. Dziecko jest przyjmowane do bawialni na podstawie formularza zgłoszeniowego
wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzic lub osoba pełnoletnia).
Formularz zgłoszeniowy musi być wypisany dla każdego dziecka osobno.
4. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, pracownik ‘Leśnej Chatki”
może poprosić opiekuna o dokument potwierdzający datę urodzenia. W razie jego braku,
pracownik podejmuje decyzję o pobycie dziecka w pokoju zabaw, kierując się możliwością
zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa.
5. Dzieci bawiące się w pokoju zabaw są samodzielne, potrafią m.in. same załatwiać potrzeby
fizjologiczne w toalecie.
6. Na terenie pokoju zabaw dzieci nie mogą żuć gumy i spożywać własnych posiłków.
7. Opiekun zobowiązany jest powiadomić pracownika o chorobach lub zachowaniach dziecka,
mogących mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak również na inne dzieci
przebywające w bawialni Leśna Chatka.
8. Dziecko wchodzące na teren bawialni musi zdjąć wszelkie przedmioty stanowiące
zagrożenie, np. wisiorki, bransoletki, kolczyki, itp. W sytuacji, kiedy dziecko nosi okulary,
opiekun zobowiązany jest napisać na odwrocie formularza oświadczenie, że ponosi
odpowiedzialność za ewentualne ich zagubienie lub zniszczenie.
9. Dziecko wchodzące na teren pokoju zabaw musi przekazać opiekunowi
wszelkie wartościowe przedmioty np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne
oraz pieniądze. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie
lub zaginięcie w/w przedmiotów.
10. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na terenie „Leśnej Chatki” należy
użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
11. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do pokoju zabaw jedynie z opiekunem.
Opiekun jest zobowiązany napisać na odwrocie formularza oświadczenie, że ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo, opiekę nad dzieckiem i posiadany przez dziecko sprzęt
rehabilitacyjny w czasie pobytu w pokoju zabaw.
Opiekun dziecka powinien spełniać wymagania pkt.14 niniejszego Regulaminu.
12. Maksymalna liczba dzieci w pokoju zabaw wynosi 15 osób.
Pod opieką jednego pracownika może znajdować się maksymalnie 10 dzieci.
13. Do pokoju zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie pracowników mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników zabaw
(np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, zakatarzone itp.).
14. Dziecko jest zawsze odbierane z Sali zabaw przez osobę, która je pozostawiła.
Przy odbiorze dziecka, wymagana jest zgodność podpisu/ów na formularzu.
15. Jeżeli pracownicy „Leśnej Chatki” stwierdzą, że dziecko lub grupa dzieci
stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci lub łamie zasady niniejszego regulaminu
podejmą działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia, co może wiązać się
z odizolowaniem dziecka lub dzieci od grupy. O takim fakcie opiekunowie zostaną
poinformowani w celu odebrania dziecka lub dzieci z pokoju zabaw.
16. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zapisu dziecka jest:
Szkoła Narciarska POMARAŃCZA występująca pod firmą Studio Sport Jerzy Karakuła
ul. Konf. Barskich 40, 33-383 Tylicz, nip: 734-30-60-525.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi pobytu dziecka w pokoju zabaw,
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom lub podmiotom trzecim wyłącznie w ramach
realizacji ww. celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji ww. celu.
17. Regulamin obowiązuje od dn. 21.12.2017 r.
Życzymy udanego wypoczynku i samych pozytywnych wrażeń☺
W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o informację
pod numerem telefonu 512 121 500 lub 730 03 22 33
Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Karakuła
Bawialnia Leśna Chatka☺
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