PROVOZNÍ ŘÁD PRO CVIČENÍ RODIČŮ S KOJENCI A BATOLATY – PÁJA GYM
·
·

Provozovatel a odpovědná osoba: Nicole Lisá
IČ: 71946276

·

Místo konání kurzů: Středisko Volného Času, Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

·

Kontakt: web: www.kurzynicolelisa.cz e-mail: nicole.lisa@tiscali.cz

·

tel.: +420 736 677 236

PROVOZNÍ ŘÁD
Souhlas s Provozním řádem je jednou z podmínek účasti v lekcích. Klienti jsou povinni se seznámit se zněním
Provozního řádu a řídit se jím. Podpisem na přihlášce se klienti zavazují dodržovat Provozní řád a plně respektovat
pokyny lektorky. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez ﬁnanční či jiné
náhrady za neabsolvované lekce. Do Provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných
vztahů. Případné nesrovnalosti budou vyřešeny v souladu s právem a slušností.
Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného.
Délka cvičební hodiny je 30 - 50 minut v návaznosti na věk dítěte a konkrétní kurz. U každého kurzu je délka
vždy uvedena přímo v rozvrhu.
Rodič je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v prostorách. Je povinen věnovat zvýšenou pozornost
otevírání a zavírání dveří – mohou se za nimi pohybovat děti. V lekcích je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu
trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí
jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým
dohledem rodiče a na vlastní riziko. Lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v
rámci hodin ani následně. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich
rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí lektorky nebo nerespektováním Provozního řádu.
SVČ se otevírá v 8:30hod. a kavárna je otevřena od 9:00 hod.. Při vstupu do prostor SVČ vedle recepce máte
možnost zaparkovat kočárek. Každý návštěvník si uloží svrchní oděv do šatny do uzamykatelné skříňky a v zimních
měsících se přezuje. Doporučuji odkládat oděvy, obuv a osobní věci na místa k tomu určená a do pohybového sálu nosit
pouze ty nejnutnější věci. (plenu, lahev pro dítě apod.). SVČ neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů.
V šatně máte k dispozici podložky pro nechodící děti. Po prostoru se pohybuje návštěvník v čisté obuvi nebo v
přezůvkách, které si přinese.
K přesunu k pohybovému sálu doporučujeme použít výtah. Sál se nachází ve 3 patře. V prostoru pohybového
sálu, kde děti mohou cvičit bez ponožek, nebo v nesmekavých přezůvkách není dospělým povoleno se pohybovat
naboso nebo v obuvi. Dospělí odloží obuv před pohybovým sálem na určené místo. Na cvičení se návštěvník
převlékne do vhodného oděvu. Do pohybového sálu je zakázáno vnášet pití v otevřené lahvi (výjimkou jsou
netekoucí dětské lahvičky) a jídlo.
Na lekce přicházejte včas, případným pozdním příchodem narušujete průběh lekce. Do pohybového sálu
nevstupujte dříve než 5 minut před zahájením Vaši lekce.
Omyvatelné cvičební prvky a pomůcky jsou pravidelně omývány a desinﬁkovány. V případě znečištění v
průběhu lekce je omytí a desinfekce provedena ihned.
Pro děti i dospělé je k dispozici toaleta, vybavená také umyvadly, nočníky a přebalovacím pultem. Rodiče
udržují v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod podají
informaci na recepci, kde se postarají o adekvátní úklid a dezinfekci prostor. Nočník se smí používat pouze v prostorách
WC, po použití rodič zajistí důkladné omytí a otření nočníku. Přebalování dětí je povoleno pouze v prostorách k tomu
určených. Použité plenky se vhazují do odpadkového koše v místnosti na přebalování.
K nakrmení dítěte slouží prostor kavárny, kde jsou Vám k dispozici jídelní židličky a stolky s židličkami pro
děti. Personál Vám jídlo pro dítě ohřeje.
S ohledem na ostatní účastníky kurzů se hodin mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám s
akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky požití alkoholu
a narkotik je provozovatel oprávněn odepřít vstup do prostor centra, případně zrušit jejich účast na pravidelné hodině
bez náhrady. Obdobná pravidla platí i pro osoby napadené parazity.

