REGULAMIN SALI ZABAW – HOP-SIUP
W KLUBIE ARCO
1. Dziecko wchodzi do Klubu ARCO tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje
pod jej opieką i z tą samą osobą wychodzi z Klubu.
2. Dzieci są przyjmowane do pomieszczenia zabaw HOP-SIUP po wykupieniu usługi w recepcji.
3. Cena wstępu do pomieszczenia zabawy wynosi:
a. 1 godzina - 15 zł
b. nielimitowany pobyt - 25 zł
4. Sala zabaw HOP-SIUP dostępna jest dla dzieci w godzinach funkcjonowania Klubu ARCO, ale nie
dłużej niż do godziny 21:00.
5. Klub ARCO nie zwraca kosztów wstępu do pomieszczenia zabaw po wykupieniu usługi i rozpoczęciu
korzystania z tej usługi.
6. Do pomieszczenia zabaw HOP-SIUP przyjmowane są tylko dzieci w wieku powyżej 3 lat. Dzieci
młodsze mogą przebywać w sali zabaw tylko pod opieką rodziców i na ich odpowiedzialność. Dziecko
przebywające w pomieszczeniu HOP-SIUP bawi się samo lub wraz z innymi dziećmi. Pracownicy
sprawują ogólny nadzór nad dziećmi przebywającymi w pomieszczeniu zabaw, polegający na
obserwowaniu bawiących się dzieci i interweniowaniu w przypadku zauważonych zachowań
mogących być przyczyną wypadku lub urazu, natomiast bezpośrednią opiekę na d dzieckiem
sprawuje jego opiekun.
7. Zabawa w HOP-SIUP odbywa się tylko w skarpetkach; buty należy pozostawić przed wejściem do
sali.
8. Opiekun przebywający z dzieckiem w sali zabaw HOP-SIUP jest zobowiązany do zadbania, aby
dziecko przebywające w sali nie miało przy sobie przedmiotów o ostrych krawędziach lub przedmiotów
niebezpiecznych, mogących narazić je lub inne dzieci na niebezpieczeństwo podczas zabawy.
Opiekun ponosi wyłącznie odpowiedzialność za niezastosowanie się do tego zakazu.
9. Pracownik Klubu ARCO może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim
zachowaniem zagraża ono sobie lub innym uczestnikom zabawy.
10. Jedzenie i napoje można spożywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Klub ARCO nie
zapewnia dzieciom przebywającym w sali zabaw posiłków ani napojów w cenie wstępu.
11. Na terenie Klubu ARCO, w tym w pomieszczeniach HOP-SIUP, obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia
i napojów z zewnątrz.
12. Właściciel sali zabaw HOP-SIUP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane
nieprzestrzeganiem regulaminu oraz wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzeń znajdujących
się w sali zabaw.
13. Zabrania się korzystania z pomieszczeń HOP-SIUP osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych,
infekcji wirusowych lub bakteryjnych.
14. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane Managerom Klubu ARCO.
15. Ważne telefony: telefon alarmowy 112, telefon do jednostki konserwującej plac zabaw 602414048.

