PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Volnočasového centra v Opatově
1. Všichni návštěvníci Volnočasového centra Opatov ( dále jen centra ) se
při vstupu přezují a odloží své svrchníky v šatně. Za odložené věci
centrum neručí.
2. Po vstupu do centra se návštěvníci při první návštěvě seznámí s
Provozním a Organizačním řádem, zaplatí jednorázové pobytné nebo
permanentku, ( kterou si při dalších návštěvách nechávají potvrdit ),
případně kurzovné na danou akci.
3. U dětí, které navštěvují akce centra samy, bez dospělé osoby ( týká se
hlídání dětí, tábora, kroužků a kurzů ) zákonný zástupce vyplní Evidenční
list dítěte.
4. Při návštěvě s dětmi každý příchozí plně zodpovídá za bezpečnost a
chování svého dítěte po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách
centra i na pískovišti.
5. Děti užívají hračky a další vybavení centra výhradně k danému účelu a
ohleduplně. Zapůjčené hry vrací na svá místa srovnané. Žádné předměty
se z herny neodnáší.
V případě, že se něco rozbije nebo zničí ( úmyslně nebo z nedbalosti )se
dotyčný domluví s vedoucím na opravě, náhradě nebo úhradě škody.
6. Po ukončení hry na pískovišti mají návštěvníci povinnost uklidit hračky a
celou plochu pískoviště zakrýt.
7. Návštěvníci konzumují jídlo a nápoje na vyhrazených místech:
- u dětského stolku v herně ( když jsou hry uklizené)
- u stolů ve výtvarné dílně
- v krmící židličce v kavárně
- v kavárně
Jídlo a nápoje nekonzumujte na koberci ani v domečku.
8. V kavárně budete obslouženi vedoucí centra. Do kavárny nemají přístup
děti ( vyjímkou je používání krmící židličky).
9. V prostorách centra platí zákaz kouření, vstupu se zvířaty a je zakázáno
nosit nebezpečné předměty.

10.Pro malé děti lze na toaletách použít nočníky, následně je vylít do WC a
řádně umýt. K přebalení dítěte je určen přebalovací pult umístěný na
toaletě. Na přebalovacím pultu nenechávejte dítě bez dozoru.
Pro přebalení větších dětí, kterým je přebalovací pult malý, požádejte u
vedoucí centra o přebalovací podložku, pokud nemáte svou.
Nepřebalujte děti na koberci ani v domečku.
11. Lékárnička je umístěna ve výtvarné dílně, přístup k ní vám umožní
vedoucí, v případě nutnosti klíč visí v polici u stropu.
12.Každý úraz, poranění nebo vznik škody je potřeba ihned nahlásit
vedoucímu.
13. S ohledem na ostatní návštěvníky vynechte návštěvu centra pokud jste
vy nebo vaše dítě nemocní ( nevolnost, nachlazení, velký kašel, rýma,
zvýšená teplota, vši,…).
14.Za cenné předměty ( šperky, mobilní telefony, peníze apod. ) si každý
návštěvník zodpovídá sám.
15.Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat tento řád a pokyny
vedoucího centra ( vedoucího kurzu ). Chovají se slušně a ohleduplně,
udržují pořádek ( i v okolí budovy ) a před odchodem si po sobě uklidí.
16.V případě nedodržování tohoto řádu nebo hrubého porušení pokynů, je
vedoucí oprávněn vykázat návštěvníka z prostor ( akcí ) centra.
17.Za provoz zodpovídá vedoucí centra, v případě kurzů tím pověřená
osoba( vedoucí kurzu ), která byla proškolena o bezpečnosti práce a
seznámena s tímto řádem. Při odchodu vedoucí ( pověřená osoba )
zodpovídá za uzavření vody, oken, vypnutí el. spotřebičů, uzamčení
prostor centra, pískoviště a hlavního vchodu.
18.Provozní a Organizační řád platí pro všechny akce pořádané centrem ( tj.
i mimo prostory centra ).
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