ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В ДИТЯЧОМУ КЛУБІ «VESNA Kids»
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Час роботи дитячого клубу:
понеділок – неділя – з 8:00 до 20:00; перерва – 13:00-14:00; 17:0-18:00.
До дитячого клубу «VESNA Kids» приймаються діти віком:
від 0 до 4-х років тільки у супроводі з одним з батьків (законним представником) та при наявності
медичної довідки. При необхідності батьки можуть скористатися послугою платної няні;
від 4-х до 11-ти років - при наявності медичної довідки.
Щоби забезпечити безпеку та індивідуальний підхід до кожної дитини, одночасно до ігрової кімнати може
бути прийнято не більше 20 дітей.
Перед відвідуванням ігрової кімнати необхідно відвести дитину до туалетної кімнати.
Обов’язковою умовою пропуску дитини до ігрової дитячої кімнати є заповнення одним із батьків (законним
представником) реєстраційної форми, в якій відмічається час прибуття/вибуття дитини до/з ігрової кімнати,
контактний телефон батьків (законних представників), за яким у випадку необхідності з ними можна
зв’язатися, а також інша необхідна інформація про дитину та батьків (законних представників).
Залишаючи дитину в ігровій кімнаті, батьки повинні зняти з дитини верхній одяг, взуття та прикраси.
Для підтримання чистоти та гігієни, в ігрову кімнату допускаються діти тільки в змінному взутті або
шкарпетках та одягнені відповідно до температурного режиму у приміщені ігрової кімнати з врахуванням
активної гри дітей.
Повідомте вихователю особливості характеру вашої дитини та її інтереси.
До ігрової кімнати забороняється приносити колючо-ріжучі та інші предмети, які здатні завдати травми; ручну
поклажу, їжу, напої, іграшки, гроші, документи та цінні речі.
Будь ласка, поясніть дитині, що в ігровій кімнаті забороняється штовхати один одного, кидатися і
застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якого питання; розмовляти з вживанням непристойних слів і
жестів на адресу будь-кого; шуміти, заважати відпочивати іншим дітям.
За втрачені або залишені без нагляду речі Адміністрація відповідальності не несе.
Привівши дитину вперше, не залишайте її надовго, щоби допомогти адаптуватись до нового середовища.
Рекомендований час перебування в ігровій кімнаті – не більше 2-х годин, але необхідно відвідати дитину після
першої години перебування.
Ігрову кімнату можуть відвідувати діти, які не мають явних ознак респіраторних та інших хвороб, що
передаються повітряно-крапельним або іншим контактним шляхом.
Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, пов’язані з погіршенням здоровя відвідувача, якщо воно
сталося у зв’язку з його гострим або хронічним захворюванням.
Забороняється виносити з території ігрової кімнати іграшки, інвентар та ігрове обладнання.
Дітям забороняється залишати ігрову кімнату без супроводу представника Адміністрації або батьків
(законних представників).
У разі наявності особливостей поведінки або розвитку дитини, батьки (законні представники) зобов’язані
повідомити про це Адміністратора ігрової кімнати.
У разі прояву агресії або іншої специфічної поведінки Адміністрація залишає за собою право припинення
перебування дитини в ігровій кімнаті та достроковому виклику батьків (законних представників).
Забрати дитину з ігрової кімнати мають право особи, вказані у реєстраційній формі, пред’явивши
документ, що засвідчує особу, та реєстраційну форму.
Якщо після закінчення часу роботи ігрової кімнати батьки (законні представники) не забрали дитину з ігрової
кімнати, Адміністрація вправі звернутися до поліції для здійснення розшуку батьків.
За умисні противоправні дії, а також за умисне пошкодження майна ігрової кімнати, заподіяння шкоди
життю та здоров’ю третіх осіб, вчинені дитиною або його батьками (законними представниками), батьки
(законні представники)несуть відповідальність згідно чинного законодавства, в тому числі майнову
відповідальність по відшкодуванню завданої третім особам майнової шкоди, а також шкоди, завданої життю
та здоров’ю третіх осіб.

Приємного відпочинку Вам та вашим дітям у дитячому клубі «VESNA Kids» !
З повагою адміністрація готелю «VESNA» !

