REGULAMIN BAWIALNI
Wejście do bawialni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
1.

Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat.

2.

Bawialnia udostępniania jest Gościom Ośrodka nieodpłatnie. Osoby nie będące Gośćmi
Ośrodka mogą korzystać z Bawialni odpłatnie. Cena za 1 godzinę pobytu jednego dziecka
w Bawialni wynosi 10 zł i wnoszona jest w Kawiarni Ośrodka.

3.

Godziny otwarcia bawialni: 07.00 - 22.00.

4.

W sali jednocześnie może bawić się maksymalnie 10 dzieci.

5.

Wstęp do Bawialni dla wszystkich osób (dzieci i opiekunowie) jest wyłącznie w skarpetkach.
Dopuszcza się wejście dzieci w obuwiu domowym. Obuwie należy pozostawić przed
Bawialnią.

6.

Ośrodek nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Bawialni.
Dzieci korzystające z Bawialni muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
Opiekunowie pozostawiający dziecko w Bawialni bez opieki robią to na własną
odpowiedzialność..

7.

Ośrodek nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym
korzystaniem z zabawek i urządzeń w Bawialni.

8.

W Bawialni należy zachować czystość. Po zakończonej zabawie należy uporządkować
zabawki i pozostawić Bawialnię w ogólnym porządku.

9.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć założonych: okularów, łańcuszków, kolczyków,
zegarków, pierścionków itp. ostrych rzeczy które mogą zranić dziecko. Na czas zabawy
zalecane są luźne stroje sportowe. Należy także opróżnić kieszenie ubioru dziecka.
11. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie znalezione na terenie Bawialni przedmioty należy przekazać personelowi, który
będzie nimi dysponować zgodnie z Regulaminem Ośrodka.
12. Na terenie Bawialni obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia, palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
13. Personel uprawniony jest do poproszenia o opuszczenie Bawialni każdą osobę, niezależnie
od wieku, zachowującą się nieodpowiednio, niegrzecznie, niehigienicznie, destrukcyjnie
itp. Używanie nieodpowiedniego słownictwa zarówno przez rodziców jak i dzieci może
skutkować prośbą o opuszczenie Bawialni.
14. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wyjściu z Bawialni będą uznane jako nie powstałe na jej
terenie.
15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do monitorowania Bawialni.
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