
REGULAMIN	  SALI	  ZABAW	  PRIDE	  FITNESS	  CLUB	  

1. Sala	  Zabaw	  dostępna	  jest	  od	  poniedziałku	  do	  piątku	  w	  godzinach	  17.15-‐21.45.	  
2. Klub	  Pride	  świadczy	  usługę	  opieki	  nad	  dziećmi	  w	  czasie,	  kiedy	  rodzic(e)	  lub	  

opiekunowie	  uczestniczą	  w	  zajęciach	  Klubu.	  
3. Pod	  opieką	  można	  pozostawić	  samodzielne	  dzieci	  w	  wieku	  3-‐10	  lat.	  
4. Koszt	  jednorazowego	  pobytu	  w	  Sali	  Zabaw	  wynosi	  8	  zł.	  
5. Wymagana	  jest	  wcześniejsza	  rezerwacja	  pobytu	  dziecka	  w	  Sali	  zabaw	  najpóźniej	  do	  	  

godz.	  12.00	  danego	  dnia.	  	  
6. Maksymalna	  liczba	  dzieci	  przebywających	  w	  Sali	  zabaw	  wynosi	  dziesięcioro	  dzieci.	  

Podczas	  dokonywania	  rezerwacji,	  pracownik	  recepcji	  ma	  prawo	  poinformować	  
rodzica/	  opiekuna	  o	  braku	  wolnych	  miejsc	  w	  konkretnym	  terminie.	  

7. Jednorazowa	  wizyta	  dziecka	  w	  Sali	  Zabaw	  nie	  ma	  limitu	  czasowego.	  	  	  
8. Przed	  rozpoczęciem	  pobytu	  dziecka	  w	  Sali	  Zabaw,	  rodzic/	  opiekun	  ma	  obowiązek	  

poinformować	  obsługę	  o	  wszelkich	  okolicznościach	  dotyczących	  dziecka,	  które	  mogą	  
okazać	  się	  istotne	  przy	  sprawowaniu	  nad	  nim	  opieki,	  w	  szczególności	  o	  występujących	  
schorzeniach	  (astma,	  wady	  wzroku	  słuchu	  itp.).	  

9. Obsługa	  Sali	  Zabaw	  ma	  prawo	  odmówić	  sprawowania	  opieki	  nad	  dzieckiem	  z	  
widocznymi	  oznakami	  infekcji	  (gorączka,	  kaszel,	  katar).	  	  

10. W	  Sali	  Zabaw	  jest	  obowiązek	  zmiany	  obuwia	  (ewentualnie	  wejścia	  w	  skarpetkach).	  
11. Zabrania	  się	  wnoszenia	  	  jedzenia/pożywienia.	  
12. W	  przypadku,	  gdy	  dziecko	  źle	  znosi	  pobyt	  w	  Sali	  Zabaw	  (np.	  płacze,	  jest	  nieposłuszne,	  

itp.),	  obsługa	  ma	  prawo	  	  poprosić	  rodzica	  /	  opiekuna	  korzystającego	  z	  zajęć	  o	  ich	  
przerwanie	  i	  odebranie	  dziecka.	  

13. Opiekun	  dziecka	  ponosi	  odpowiedzialność	  finansową	  w	  przypadku	  umyślnego	  
zniszczenia	  bądź	  uszkodzenia	  mienia	  należącego	  do	  Klubu.	  

14. Poza	  wyznaczonymi	  godzinami	  dyżuru	  opiekunki,	  możliwe	  jest	  przebywanie	  dzieci	  w	  
Sali	  Zabaw,	  tylko	  pod	  opieką	  i	  na	  odpowiedzialność	  rodzica	  bądź	  prawnego	  opiekuna.	  

15. Rodzic/	  opiekun	  ma	  obowiązek	  odebrać	  dziecko	  najpóźniej	  do	  godziny	  zamknięcia	  Sali	  
Zabaw.	  

16. Opiekun	  dziecka	  przed	  rozpoczęciem	  pobytu	  dziecka	  w	  Sali	  Zabaw	  ma	  obowiązek	  	  
zapoznania	  się	  z	  niniejszym	  regulaminem.	  

	  


