PROVOZNÍ ŘÁD
• Všechny osoby, které jsou oprávněny prostor hlídárny používat, jsou povinny řídit se provozním řádem.
• Provozní doba je v pracovní dny od 8:30 – 17:30.
• Všechny děti musí být do prostoru hlídárny doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem) nebo jinou k
dohledu nad dítětem oprávněnou, plně svéprávnou osobou ( starší 18 let).
• Po podepsání dokumentů ( předání dítěte, zdravotní stav dítěte a případné možnosti fotografovat dítě v době
hlídání), zodpovědnost za dítě v prostorách hlídárny přebírá oprávněná osoba- personál pracující ve
společnosti Hlídárna s.r.o.
• Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném. Vstup do prostorů herny je
možný pouze v přezuvkách či protiskluzových ponožkách. V případě, že dítě nemá své, může si zapůjčit
rezervní (jsou-li k dispozici).
• Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození hlídárna nepřebírá
zodpovědnost za vzniklou škodu.
• Do prostorů heren nevoďte děti s akutně probíhající infekční chorobou, včetně rýmy, průjmu, apod. Dále je
zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
• Do hlídárny je zakázáno vnášení věci, předmětů či látek, které by mohly ohrozit zdraví či život osob.
• Děti nevynášejí hračky, které jsou ve vlastnictví hlídárny, mimo prostory hlídárny.
• Nošení vlastních hraček zvažte, může dojít k jejich ztrátě, poškození či zapůjčení ostatními dětmi.
Provozovatel neručí za odložené věci.
• Denně je prováděn úklid všech prostorů v hlídárně. Utírá se prach, luxování koberců a vytírání dřevěné
podlahy (vodu odebíráme pomocí výlevky s tekoucí teplou a studenou vodou, po vytření vyléváme do WC,
které ihned dezin kujeme), očištění omyvatelných ploch na vlhko. Dezinfekce hraček je prováděna 1x
měsíčně.
• Děkujeme Vám, že dodržujete a respektujete provozní řád.
• Našim cílem je zajistit bezpečnost vašich dětí a hlavně aby si s námi zažili příjemný čas a spousty zábavy.
• Věříme, že v hlídárně vaše najdou dostatek prostoru a podnětů k hraní a pohybové aktivitě či využít možnosti
setkávat se a hrát si s kamarády, nebo se nově seznámit.
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Praha 1, 110 00
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