Provozní řád dětského koutku/babysittingu
Všeobecné informace
Dětský koutek / babysitting (dále jen „DK“) se řídí níže uvedeným Provozním řádem. Rodiče a všechny osoby, které se v DK pohybují, jsou povinni se
s provozním řádem seznámit a řídit se jím.
DK je určen pro děti od 4 do 14 let. Děti mladší 4 let se pohybují pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let, která dohlíží na bezpečnost dítěte ve
všech prostorách DK a zároveň zajišťuje jeho ohleduplné chování k ostatním návštěvníkům DK. Pro rodiče s dětmi mladší 4 let je vyhrazen speciální
stan. DK určené pro starší děti nejsou uzpůsobené dětem mladším 4 let. Rodiče nevpouští takto malé děti do ostatních DK.
Do DK je přísně zakázáno vnášet věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí umístěných v DK, a to zejména zvířata, dráždivé
chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod. a nevhodné hračky. V prostorech DK platí přísný
zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!
V souvislosti s identifikací našich malých návštěvníků je každému dítěti přidělen náramek se jménem a telefónním číslem rodičů.

Důležité informace
Žádáme Vás, abyste se v době, kdy bude Vaše dítě v DK, zdržovali v prostorách areálu a byli na příjmu. Může se stát, že Vás dítě bude potřebovat,
a my Vám budeme muset zatelefonovat.
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména však v zájmu Vašeho dítěte i všech ostatních malých návštěvníků, není
možné do DK přijímat děti s infekčními nemocemi a stejně tak s příznaky akutních onemocnění (tj. teplotou, rýmou, kašlem, vyrážkou apod).
Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlásí rodič při prvním příjmu dítěte.
V případě zdravotního postižení dítěte je jeho přijetí do DK pouze na zvážení přítomného obsluhujícího personálu, neboť o výsledném „přijetí“ či
„nepřijetí“ rozhoduje s přihlédnutím nejen k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, ale zároveň i k situaci v DK v daný okamžik.
Z pobytu v DK mohou být vyloučeny hůře zvladatelné děti. Dospělí a děti, které se chovají v rozporu se zásadami provozního řádu, mohou být
v jednotlivých případech dočasně vykázáni, nebo i trvale vyloučeni z využití prostor babysittingu. Například při vyvolání konfliktů, nevhodném,
agresivním chování.

Provozní doba
DK je otevřen 9:30 - 13:15 a 14:30 - 18:15 (popř. max 10 min po skončení přednášky Lamy Oleho, bude-li trvat déle).
Pokud si zástupce dítě nevyzvedne do konce provozní doby DK, i v tomto výjimečném případě se o dítě postaráme a současně se snažíme doprovod
vyrozumět všemi dostupnými prostředky. Po konci provozní doby DK bude každá započatá hodina hlídání dítěte účtována částkou 500 Kč.

Příjem dítěte
Při registraci zákonný zástupce (dále jen rodič) nahlásí potřebné údaje o dítěti a telefonní spojení na sebe, formulář podepíše a tím také souhlasí
s uložením osobních údajů po dobu trvání kurzu. Osobní údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Výše zmíněné údaje jsou po Vás vyžadovány v souvislosti se snahou zajistit pro dítě maximální bezpečnost i v případě jakékoliv nestandardní
a nepředvídatelné situace.
Dítě musí být předáno do DK osobou uvedenou v registrační kartě. Zároveň dotyčná osoba podepíše datum a čas předání dítěte.

Vyzvednutí dítěte
Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v registrační kartě. Při vyzvedávání dítěte se na vyžádání zástupce prokáže dokladem totožnosti
uvedeným v registračním formuláři. V případě, že má dítě vyzvednout jiná osoba, než která jej do DK přivedla, je nezbytné uvést jméno této konkrétní
osoby již při samotném příjmu dítěte do DK v přijímacím formuláři.
Při vyzvedávání dítěte z DK každý doprovod svým podpisem na výstupním formuláři stvrzuje, že dítě přebírá ve stejném pořádku, v jakém jej do DK
předával (tj. bez známek jakékoliv zdravotní újmy, zranění či nemoci) i pravdivost všech jím uváděných údajů na formuláři.

Bezpečnost a hygiena
V případě úrazu zajistí personál základní ošetření či první pomoc. Okamžitě jsou informováni rodiče dítěte a v případě nutnosti přivolána záchranná
služba. DK je vybaven lékárničkou. V případě jakéhokoliv ohrožení evakuuje obsluha DK děti do bezpečí, kde si je rodiče mohou vyzvednout. Rodiče
budou o postupu informováni prostřednictvím hlášení v hlavním stanu.

Úklid prostor
Děti a rodiče před odchodem pomohou prostory uklidit v jimi zvolené míře.

Osobní věci a odpovědnost rodičů
Za osobní věci dětí zodpovídají rodiče. Za jakoukoli škodu způsobenou dítětem odpovídají jeho rodiče.
Rodič je za své dítě zodpovědný během celého pobytu na meditačním kurzu, a to i během jeho pobytu v DK (babysittingu).
Kurz s Lamou Olem je určen především k meditaci a potkání se meditujících s lamou, proto rodiče netolerují křik a volné hraní si svých dětí v okolí
meditačního stanu a stúpy.

Souhlas s provozním řádem
Přihlášením a podepsáním registrační karty dítěte rodiče vyjadřují svůj svobodný souhlas s tímto provozním řádem.

