REGULAMIN ''KIDS CLUB'' W HOTELU GRAND LUBICZ

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z KIDS CLUB, w Hotelu Grand Lubicz w Ustce prowadzonym przez UZDROWISKO
USTKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce (dalej jako „Regulamin”).

2.

Organizatorem KIDS CLUB dla dzieci jest UZDROWISKO USTKA Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce, zwana w dalszej części Regulaminu
Organizatorem.

3.

KIDS CLUB dla dzieci jest zlokalizowany w Hotelu Grand Lubicz w Ustce na 3 piętrze budynku.

4. W KIDS CLUB może jednorazowo przebywać do 15 dzieci.
5.

Z opieki W KIDS CLUB mogą korzystać dzieci spełniające łącznie poniżej wymienione warunki:
a.

w wieku 4-12 lat, które są gośćmi Hotelu,P

b.

które nie wykazują żadnych objawów aktywnej infekcji, w szczególności nie mają kaszlu, kataru, gorączki ani objawów
ze strony układu pokarmowego,

c.

które samodzielnie załatwiają potrzeby fizjologiczne,

d.

które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub dobrego samopoczucia innych dzieci przebywających w KIDS CLUB,

e.

dla których pobyt w KIDS CLUB nie będzie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia lub dobrego samopoczucia (np. dzieci
z aktywnym lękiem separacyjnym).

6.

Opiekę nad dziećmi sprawują animatorzy.

7.

KIDS CLUB sprawuje opiekę nad dziećmi w dniach:
- piątek w godzinach 17:00-21:00
- sobota w godzinach 10:30-15:00

8.

KIDS CLUB, nie zapewnia w czasie trwania opieki wyżywienia dla dzieci.

9.

Jeżeli rodzic lub opiekun chce pozostawić dziecko pod opieką w KIDS CLUB, jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem, pisemnie potwierdzić fakt zapoznania się z nim, oraz podpisać oświadczenie zgodne z ustalonym wzorem
zawierające między innymi: imię dziecka, numer pokoju, w którym opiekun lub rodzic dziecka jest zameldowany oraz swój numer
telefonu. Ponadto, rodzic jest obowiązany podać personelowi KIDS CLUB wszelkie informacje, które mogą okazać się konieczne
celem właściwego sprawowania opieki nad dzieckiem, np. co do istotnych z punktu sprawowania opieki alergii u dziecka. Dane
osobowe przekazane przez rodzica lub opiekuna dziecka będą przetwarzane przez UZDROWISKO USTKA Sp. z o. o. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”).

10. Personel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do KIDS CLUB, jeśli dziecko nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 5
powyżej - wskazując za każdym razem uzasadnienie swojej decyzji.

11. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do pozostawania dostępnym dla personelu KIDS CLUB pod numerem telefonu wskazanym

w oświadczeniu oraz w razie takiej potrzeby - do przybycia do KIDS CLUB na wezwanie personelu niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 15 minut.

12. Ze względów higienicznych każde dziecko przy wejściu na teren KIDS CLUB zobowiązane jest ściągnąć obuwie zewnętrzne.
Obuwie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
13. Dzieci mogą być odbierane z KIDS CLUB wyłącznie przez rodziców (opiekunów) oraz osoby przez nich upoważnione w formie
pisemnej.

14. Rodzice (opiekunowie) i osoby pełnoletnie przez nich upoważnione zobowiązane są do odbierania dziecka zgodnie z godzinami
pracy KIDS CLUB.

15. Niniejszy Regulamin jest wywieszony do wglądu w Pokoju zabaw a nadto na żądanie – dostępny również w formie pisemnej.

