Provozní řád
Vymezení pojmů
Rodič – rodič dítěte nebo jiná osoba, která dítě doprovází
Návštěvník – rodič / účastník školení
Paní na hlídání – zaměstnanec klubu, který má na starosti děti ve vymezený čas
Školení – kurz, přednáška, seminář, kroužek nebo jiná organizovaná vzdělávací aktivita
Bicykl – bicykl, odrážedlo, first-bike apod.
1. Otvírací doba bufetu je pondělí – pátek od 9:00 – 21:00.
2. Bufet je určen pro všechny zákazníky, nejen pro návštěvníky klubu.
3. Součástí bufetu je malá terasa. Za věci na terase zodpovídá každý zákazník osobně.
4. Na terase je povolený pobyt psů a jiných domácích zvířat. Za čistotu zodpovídá zákazník.
5. N a terase je umístněná nádoba s vodou pro zvířata. Zaměstnanec není povinen kontrolovat plnost
nádoby, každý zákazník má však právo požádat o vodu, která mu bude pro zvíře poskytnutá zdarma.
6. C eny nabízeného občerstvení sú stanovené akruálním ceníkem, který je umístněný na viditelném místě
a na webových stránkách klubu.
7. Z a čistotu bufetu v souladu s hygienickými požadavky zodpovídá zaměstnanec bufetu.
8. Po zavírací době je zákazník povinen opustit prostory terasy.
9. Po zavírací době je zaměstnanec bufetu povinen uklidit prostor terasy a okolí.
10. P rovozní řád hřiště je umístněný na plotě při vstupní brance hřiště.
11. O kolní park je veřejným místem, v kterém však platí omezení podle informační tabule
umístněné ve středu parku.
12. P ro návštěvníky bufetu, hřiště a parku je k dispozici sociální zařízení, které je součástí klubu.
Klíč od sociálního zařízení je k dispozici u obsluhy v bufetu nebo na recepci klubu.
13. Z a čistotu venkovního sociálního zařízení zodpovídá zaměstnanec klubu.
14. D o vnitřních prostor klubu je zakázaný vstup zvířat, krom těch, které budou případně
v klubu žít (v akváriu, teráriu apod.)
15. K aždý návštěvník klubu je povinný seznámit se s provozním řádem klubu a ostatními
pravidly spojenými s pobytem v klubu (svého i svého dítěte).
16. D o vnitřních prostor klubu je zakázaný vstup osobám pod vlivem alkoholu či omamných
látek. V případě, že se bude taková osoba pohybovat v prostorech klubu nebo parku, či hřiště
je potřebné to dát na vědomí zaměstnanci klubu nebo přímo městské policii.
17. D o klubu mají přísný zákaz vstupu děti či návštěvníci s akutně probíhající infekční nemocí
včetně rýmy, průjmu apod. Do klubu by se neměli vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc!
18. D o klubu mají zákaz vstupu děti nebo návštěvníci v špinavém či zapáchajícím ošacení.
19. Při registraci na školení nebo jiné plánované aktivity může zaměstnanec klubu požadovat
od návštěvníka jeho jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
20. Kočárky a bicykle se odkládají před vstupem do klubu do domečku při klubu. Klíč od domečeku
je k dispozici na recepci klubu. Ve výjimečných případech je možné kočárek umístit do prostor klubu.

21. K lub nepřebírá zodpovědnost za krádež kočárku, nebo bicykle umístněného mimo
domeček nebo klub.
22. K lub nezodpovídá za zmizené nebo poškozené věci z uloženého kočárku.
23. K aždý návštěvník je povinen se v prostorách recepce vyzout případně přezout.
24. K lub ani jeho zaměstnanci nepřebírají zodpovědnost za žádné cennosti návštěvníků.
25. V klubu je možné konzumovat zakoupené občerstvení nebo přinesené vlastní občerstvení
pro děti v prostorách na to vyhrazených. Voda z kohoutku je pro návštěvníky zdarma.
26. B ěhem kurzů určených pro děti a rodiče s dětmi se v prostorách klubu
nepodávají alkoholické nápoje.
27. N epořádek spojený s konzumací je návštěvník po sobě a svých dětech povinen uklidit.
V případě větších nehod návštěvník požádá o pomoc s úklidem zaměstnance klubu.
28. Přinesené jídlo pro děti je možné ohřát v mikrovlnné troubě.
29. K avárna je samoobslužní. Občerstvení se objednává na recepci a na recepci
se donáší použité nádobí.
30. V prostorách klubu je zakázané kouřit.
31. N a sociálních zařízeních jsou všichni povinni dodržovat čistou, pořádek a hygienu.
32. Po použití nočníku, dětského záchodku nebo přebalovací pultu musí byť
tento rodičem řádně vyčištěn.
33. Přebalování dětí jinde, než na přebalovacím pultu je zakázáno.
34. Použité dětské pleny je nutné před hozením do koše vložit do igelitového sáčku.
35. Použivatelé pratelných plen jsou povinni zabránit šíření zápachu v prostorách klubu.
36. Z a děti v herně zodpovídají rodiče, případně paní na hlídání.
37. H račky z herny je zakázané vynášet mimo prostory klubu.
38. Za pořádek v herně během dne nebere zodpovědnost personál klubu, mimo čas,
kdy je za děti zodpovědná paní na hlídání.
39. K aždý rodič by měl v herně uklízet hračku společně se svým dítětem, aby tím
předešel případnému úrazu.
40. L ékárnička je umístněná na recepci klubu.
41. Rodič je povinen dohlížet, aby jeho dítě svým konáním neubližovalo jinému dítěti.
42. Rodiče nenechávají v klubu své děti samotné (netýká se případů kdy za dítě zodpovídá paní
na hlídání nebo lektor/ka).
43. D ítě může v klubu využívat všechny hračky, které jsou majetkem klubu. Rodič nebo paní
na hlídání zodpovídají za to, že si dítě hraje s hračkami určené jeho veku a hračky nepoškozuje.
44. V případě, že si dítě do klubu přinese vlastní hračku za její ztrátu nebo poškození
nebere klub zodpovědnost.
45. Poškozené hračky je nutné donést na recepci.
46. P rostor učebny slouží zároveň jako kavárna a oddychová místnost pro rodiče.
47. B ěhem školení mají do prostoru učebny povolen vstup jenom účastníci školení.
48. K nížky v prostorách učebně jsou všem návštěvníkům k dispozici zdarma.
49. V ynášení knížek z klubu je zakázáno.

Provozní řád platný od 24. 8. 2017. Zmena provozního řádu vyhrazena.
Zodpovědná vedoucí: Hana Súkupová (vnitřní prostory) a Petra Musilová (bufet a kavárna)
Adresa provozu: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, 190 00 Praha

