PRZEDSZKOLE DLA MALUCHÓW ,, MAMA & JA „ REGULAMIN

1. Przedszkole dla Malucha przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 2 do lat 5 w godz. 10.00-14.00
2. Koszt uczestnictwa określony jest w cenniku.
3. Potwierdzeniem prawa do pozostawienia dziecka pod opieką animatorów jest wypełnienie
odpowiedniego formularza oraz uiszczenia dodatkowej opłaty wyszczególnionej w cenniku.
4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia/odbioru dziecka o wskazanej godzinie.
5. Max ilość dzieci przyjętych do przedszkola to 6 osób.
6. Zajęcia odbywają wyłącznie na terenie hotelu w wyznaczonej sali zabaw bez możliwości opuszczania
go.
7. Opieka animatorów nad pozostawionym dzieckiem polega na dbaniu o bezpieczną zabawę dla niego
oraz innych dzieci, reagowaniu na prośby dziecka dotyczące potrzeb fizjologicznych, potrzeby napojów i
słodyczy zaakceptowanych i dostarczonych wcześniej przez rodzica/opiekuna.
8. Rodzic/opiekun może być poproszony o natychmiastowy odbiór dziecka w następujących przypadkach:
✓ naruszenia zasad bezpiecznej zabawy dla dziecka i jego otoczenia
✓ aktu wandalizmu i nagannego zachowania dziecka
✓ na wyraźną prośbę dziecka
9. W sytuacji opisanej w pkt. 8 następuje zwrot pobranej kwoty w następującej wysokości:
✓
✓
✓
✓
✓

zwrot 100% jeśli odmowa zdarzyła się w pierwszej godzinach zajęć
zwrot 50% jeśli odmowa zdarzyła się w 2-giej do 4-tej godziny po rozpoczęciu pierwszego dnia zajęć
zwrot 30% jeśli odmowa zdarzyła się po pierwszym dniu zajęć, ale przed rozpoczęciem drugiego
dnia zajęć.
zwrot 15% jeśli odmowa zdarzyła się po drugim dniu zajęć, ale przed rozpoczęciem trzeciego dnia
zajęć.
brak zwrotu po rozpoczęciu trzeciego dnia zajęć.

10. Rodzic / opiekun zobowiązany jest odebrać dziecko max. do dwóch godzin od przekazanej informacji.
Brak reakcji powoduje pomniejszenie zwrotu o 30% w stosunku do przysługującej kwoty zwrotu.
11. Po zakończeniu zajęć Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka w umówionej godzinie. Jeśli
dziecko zostanie odebrane po umówionych godzinach zabawy bez wcześniejszego powiadomienia
animatora, zobowiązany jest do zapłacenia każdorazowo dodatkowo 50 EUR za pozostawione dziecko.
12. Za odpowiedni ubiór, środki czystości, napoje, przekąski dzieci znajdujących się w przedszkolu dla
maluchów odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
13. Potwierdzeniem prawa do przebywania w przedszkolu dla maluchów przez dziecko jest
wykupione świadczenie – Przedszkole w grupie, które jest widoczne na umowie-zgłoszenie w
sekcji: Zarezerwowano.
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14. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (tj.:
łańcuszki, kolczyki itp.) oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla
bawiących się dzieci.
15. Za zajęcia wykupione i niewykorzystane w części lub całości nie zwracamy pieniędzy.
16. Rodzic/opiekun dokonujący zakupu uczestnictwa dziecka w przedszkolu malucha oświadcza, że
zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.
17. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
✓ NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
✓ ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY –
GROŹBA ZADŁAWIENIA
✓ ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA Z WYSOKICH PRZEDMIOTÓW
18. Animator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
19. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu
przez swoje dzieci.
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20. Za rzeczy pozostawione na Sali Zabaw Animator/firma nie ponosi odpowiedzialności.
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