Provozní řád Centra pro rodinu M.E.D., z.s.

1. Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s provozním řádem rodinného centra a
ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v rodinného centru.
2. Každý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením, uvede počet dětí, které doprovází. Děti
mohou do RC pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. V celém areálu RC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
4. Své svršky a obuv odkládejte v šatně na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi. Do prostor
RC (mimo šatny) je zakázáno vstupovat v botách. Kočárky ponechávejte v šatně v prostoru u topení.
5. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození RC nepřebírá
zodpovědnost za vzniklou škodu.
6. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v RC.
7. Do kuchyňky mají přístup pouze provozní RC. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do
lednice apod. obraťte se prosím na provozní. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či
nařízení provozní, která nese zodpovědnost za provoz RC. S případnými problémy, komplikacemi či
připomínkami se můžete rovněž obracet na provozní. Rády vám vyjdeme vstříc.
8. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých
stolech a parapetech. Nedávejte jídlo – zvláště cukrovinky – cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu.
9. Do sálku, kde probíhá cvičení, je zakázáno nosit jídlo a pití - platí pro děti i rodiče.
10. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. K přebalování je k dispozici přebalovací
pult v herně. Použité pleny vyhazujte pouze do popelnice ve dvoře budovy DDM (či do jiné mimo prostory
RC).
11. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na své místo, aby se předešlo zbytečným
poraněním či úrazům. Snažte se hračky typu stavebnic, skládanek a puzzle vždy před vrácením zkompletovat.
Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně. Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu,
vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení RC. Vynášení hraček z RC je zakázáno.
12. Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RC vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu
stavu.
13. Respektujte se vzájemně! Respektujte přístup rodičů ke svým dětem i ke stravovacím návykům. Buďte
tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
14. Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu RC. S velkou radostí také uvítáme mezi
sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu RC zapojit jako dobrovolnice.

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád.
Naší snahou je udržet v RC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit dalším
návštěvníkům.
Přejeme příjemný pobyt v našem RC!

