Regulamin korzystania z pokoju zabaw w hotelu Afrodyta Business & Spa
1. Do bezpłatnego korzystania z pokoju zabaw uprawnieni są Goście hotelowi.
2. Przed wejściem do pokoju zabaw Gość ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
3. Właściciel oraz Personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
4. Pokój zabaw jest miejscem przeznaczonym dla dzieci 2-12 lat wyłącznie pod
opieką dorosłych. Wyjątkiem są zorganizowane zajęcia pod opieką animatorów
w wyznaczone dni i godziny.
5. Zabrania się wynoszenia zabawek z pokoju zabaw
6. Personel Hotelu nie podejmuje żadnych działań dyscyplinujących dzieci.
Uwagi dotyczące nagannego zachowania zostaną przekazane rodzicom/opiekunom i mogą
skutkować wykluczeniem z zajęć w przyszłości.
7. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych
osób korzystających z pokoju zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
8. Podczas korzystania z pokoju zabaw obowiązuje strój sportowy, niekrępujący
ruchów Dziecka. Okrycie wierzchnie Dziecka jak i Rodzica/Opiekuna zostawiane jest
obowiązkowo w szatni.
9. W pokoju zabaw Dzieci przebywają wyłącznie w skarpetach lub rajstopach
(ewentualnie obuwie na zmianę). Rodzice/Opiekunowie także zobowiązani są
do zdjęcia obuwia.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz produktów spożywczych.
11. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć bez podania przyczyny.
12. Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez dzieci na terenie pokoju zabaw.
13. Ze względu na zachowanie czystości obowiązuję całkowity zakaz wprowadzania
wózków dziecięcych.
14. Przed wejściem do pokoju zabaw dzieci powinny zdjąć biżuterię i inne akcesoria
m.in. (łańcuszki, kolczyki, broszki i inne niebezpieczne przedmioty).
15. W przypadku doznania podczas korzystania w pokoju zabaw urazu fizycznego,
fakt ten należy niezwłocznie zgłosić recepcji hotelu, pod rygorem uznania, że
szkoda nie nastąpiła na terenie pokoju zabaw.
16. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Kąciku
Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i
bakteryjnych.
Życzymy Państwu dobrej i bezpiecznej zabawy!

