REGULAMIN KĄCIKA MALUCHA
W KLUBIE FITNESS FOR LIFE W NOWYM SĄCZU:
1. Organizatorem kącika zabaw jest Fitness for Life w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz.
2. Kącik zabaw znajduje się na terenie klubu Fitness for Life i jest ogólnodostępny.
3. W przypadku zamiaru skorzystania ze strefy Klubu Maluszka, koniecznym jest wykupienie jednorazowego
biletu przez opiekuna prawnego (jeśli Klub wymaga takiej opłaty), a także poświadczenie własnoręcznym
podpisem faktu przekazania i odbioru dziecka u pracownika Klubu.
4. Z promocyjnej ceny biletu jednorazowego (5zł) do Kącika Malucha mogą korzystać tylko i wyłącznie dzieci,
których rodzice posiadają aktywny karnet do klubu Fitness for Life/ aktywną kartę Multisport/ aktywną kartę
Fit Proﬁt/aktywny pakiet Medicover/ OpenSport lub system partnerski akceptowany w klubie. Opłaty należy
dokonać w recepcji klubu, a następnie okazać paragon Opiekunce.
5. W przypadku gdy rodzic opuszcza teren klubu jest zobowiązany podać opiekunowi dane kontaktowe
(numer telefonu).
6. Kącik malucha jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16-20:30.
7. Dzieci mogą przebywać w kąciku malucha tylko w godzinach jego otwarcia, pod opieką Animatora.
8. Dla dzieci, których rodzice nie są członkami klubu lub nie posiadają kart Multisport/ Fitproﬁt wstęp
podlega pełnej opłacie. Jednorazowy koszt to 15 zł/1 dziecko. Jednorazowe wejście nie jest ograniczone
czasowo. Rodzice dzieci z poza klubu są zobowiązani do pozostawienia kontaktu (numer telefonu) u
opiekuna.
9. Kącik zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat do lat 8, które samodzielnie potraﬁą korzystać z toalety.
10. Dziecko wchodzi oraz przebywa na terenie zabawowym w obecności pełnoletniego opiekuna
i w trakcie pobytu pozostaje pod jego opieką. W przypadku korzystania z oferty Klubu przez dzieci do 12 roku
życia, opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odprowadzania dziecka z Klubu lub
przedstawienia pisemnego upoważnienia z podaniem danych innej osoby dorosłej, która ma odebrać
dziecko.
11. Przed wejściem do Kącika Malucha należy zadbać, aby dziecko nie posiadało przy sobie
przedmiotów niosących ryzyko obrażeń np. patyki, metalowe części, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi
sprzączkami, etc.
12. Animator lub obsługa klubu może czasowo ograniczyć wstęp do kącika ze względu na możliwość
przekroczenia maksymalnej ilości dzieci z niego korzystających.
13. Zabrania się przebywania w kąciku zabaw osób widocznie chorych mogących roznosić infekcje bakteryjne
lub wirusowe.
14. Ze względów bezpieczeństwa, klub zastrzega sobie możliwość wyproszenia osób wskazanych w ust. 8, jak
też osób nie potraﬁących się dostosować do poleceń obsługi, zakłócających zabawę pozostałym dzieciom
niezależnie od wieku dziecka.
15. Osoby przebywające na terenie kącika zabaw zobowiązane są do zachowania porządku
i stosowania się do poleceń obsługi kącika.
16. Z zabawek/urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
17. Na terenie kącika zabaw zabrania się: zaśmiecania, spożywania pokarmów i picia napojów,
wynoszenia zabawek i wyposażenia poza kącik zabaw.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.
19. Zarządzający oraz opiekun z ramienia klubu Fitness for Life nie odpowiada za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem Regulaminu lub zaleceń Obsługi.
20. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie
prawni.
21. Korzystanie z kącika zabaw jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób
przebywających w Kąciku Zabaw, wyrządzone przez ich dzieci.

