
Provozní řád

Vymezení pojmů
Rodič – rodič dítěte nebo jiná osoba, která dítě doprovází

Návštěvník – rodič / účastník školení

Paní na hlídání – zaměstnanec klubu, který má na starosti děti ve vymezený čas

Školení – kurz, přednáška, seminář, kroužek nebo jiná organizovaná vzdělávací aktivita

Bicykl – bicykl, odrážedlo, f irst-bike apod.

1.  Otvírací doba bufetu je uvedena na webových stránkách klubu a na bufetovém okénku.

2.  Bufet je určen pro všechny zákazníky, nejen pro návštěvníky klubu.

3.  Součástí bufetu je malá terasa. Za věci na terase zodpovídá každý zákazník osobně.

4.  Na terase je povolený pobyt psů a jiných domácích zvířat. Za čistotu zodpovídá zákazník.

5.   Na terase je umístněná nádoba s vodou pro zvířata. Zaměstnanec není povinen kontrolovat plnost  

nádoby, každý zákazník má však právo požádat o vodu, která mu bude pro zvíře poskytnutá zdarma.

6.   Ceny nabízeného občerstvení sú stanovené akruálním ceníkem, který je umístněný na viditelném místě  

a na webových stránkách klubu.

7.   Za čistotu bufetu v souladu s hygienickými požadavky zodpovídá zaměstnanec bufetu.

8.   Po zavírací době je zákazník povinen opustit prostory terasy.

9.   Po zavírací době je zaměstnanec bufetu povinen uklidit prostor terasy a okolí.

10.   Provozní řád hřiště je umístněný na plotě při vstupní brance hřiště.

11.   Okolní park je veřejným místem, v kterém však platí omezení podle informační tabule  

umístněné ve středu parku.

12.   Pro návštěvníky bufetu, hřiště a parku je k dispozici sociální zařízení, které je součástí klubu.  

Klíč od sociálního zařízení je k dispozici u obsluhy v bufetu nebo na recepci klubu.

13.   Za čistotu venkovního sociálního zařízení zodpovídá zaměstnanec klubu.

14.   Do vnitřních prostor klubu je zakázaný vstup zvířat, krom těch, které budou případně  

v klubu žít (v akváriu, teráriu apod.)

15.   Každý návštěvník klubu je povinný seznámit se s provozním řádem klubu a ostatními  

pravidly spojenými s pobytem v klubu (svého i svého dítěte).

16.   Do vnitřních prostor klubu je zakázaný vstup osobám pod vlivem alkoholu či omamných  

látek. V případě, že se bude taková osoba pohybovat v prostorech klubu nebo parku, či hřiště  

je potřebné to dát na vědomí zaměstnanci klubu nebo přímo městské policii.

17.   Do klubu mají přísný zákaz vstupu děti či návštěvníci s akutně probíhající infekční nemocí  

včetně rýmy, průjmu apod. Do klubu by se neměli vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc!

18.   Do klubu mají zákaz vstupu děti nebo návštěvníci v špinavém či zapáchajícím ošacení.

19.   Při registraci na školení nebo jiné plánované aktivity může zaměstnanec klubu požadovat  

od návštěvníka jeho jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu v souladu s GDPR.

20.   Kočárky a bicykle se odkládají před vstupem do klubu do domečku při klubu. Klíč od domečeku  

je k dispozici na recepci klubu. Ve výjimečných případech je možné kočárek umístit  do prostor klubu.


