Regulamin sali zabaw
Sala zabaw jest miejscem zabawy Państwa dzieci. Nasz Regulamin powstał, aby zapewnić im bezpieczeństwo.
1.

Korzystanie z sali zabaw jest bezpłatne.

2.

Rodzice/opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi korzystającymi z sali zabaw, zobowiązani są do zapoznania
się z Regulaminem przed wejściem do sali.

3.

Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie wystąpiły względem osób
dorosłych i dzieci na skutek nieprzestrzegania Regulaminu.

4.

Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku 1 – 12 lat, przebywających pod opieką rodziców/opiekunów.
Wszystkie osoby powyżej 12 lat proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności, niepowodowanie zagrożeń i
zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w stosunku do młodszych dzieci.

5.

Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci. Zobowiązani są do sprawowania opieki nad
dziećmi przez cały czas przebywania w sali zabaw.

6.

Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w sali zabaw.

7.

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie szkody na mieniu wyrządzone
przez dziecko, nad którym sprawują opiekę.

8.

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw,
wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

9.

Na terenie sali zabaw zabronione są wszelkie zachowania niebezpieczne, agresywne (bójki, popychanie), lub
noszące znamiona dyskryminacji.

10. Ośrodek nie podejmuje działań dyscyplinujących dzieci. Uwagi dotyczące nagannego zachowania zostaną
przekazane ich rodzicom/opiekunom i mogą skutkować wykluczeniem z możliwości korzystania z sali zabaw w
przyszłości.
11. Prosimy:


nie wynoś zabawek z sali zabaw,



nie wprowadzaj wózków dziecięcych do sali,



nie wnoś przedmiotów niebezpiecznych, ostrych, szklanych,



nie wnoś żywności i napojów,



nie spożywaj alkoholu i środków odurzających oraz nie korzystaj z sali po spożyciu tego rodzaju substancji,



nie pal tytoniu,



nie wprowadzaj zwierząt.

12. Dzieci wchodzące do sali zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunowi wszelkie przedmioty mogące stanowić
zagrożenie, jak np.: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski.
13. Wszystkich użytkowników sali prosimy o zdjęcie obuwia, odzienia wierzchniego (kurtki, płaszcze) i
pozostawienie ich przed wejściem . W sali zabaw przebywamy wyłącznie w skarpetach (ewentualnie obuwie na
zmianę, kapcie).
14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali zabaw.
15. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w sali zabaw dzieci bądź dorosłych,
będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Zespół Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk, życzy dobrej i bezpiecznej zabawy!

www.lansk.pl

