Dětský klub TF JU
Vážené maminky, rodiče, zákonní zástupci starající se o ratolesti.
Vzhledem k tomu, že jsme pro Vás připravili tuto místnost, jde nám o to, abyste
se tu cítili dobře a zároveň se nenarušoval chod budovy Teologické fakulty (dále
jen TF JU). Proto Vám předkládáme tento provozní řád.
Tento prostor vznikl především pro maminky s malými dětmi, které potřebují
podporu při svém studiu a maminky zaměstnankyně TF JU a jejich děti. Tímto
činem chceme vyjádřit velký obdiv, že dále studujete na TF JU a zároveň Vám
chceme maximálně vyhovět, aby Váš pobyt zde na TF JU byl příjemný.
Dětský klub je mimo jiné určený i pro trávení volného času větších dětí.
Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny tento prostor (dále jen
klub) využívat nebo osoby, které se v klubu pohybují, včetně dětí rodičů, jsou
povinni řídit se tímto provozním řádem.
Rodiče jsou povinni seznámit své děti s provozním řádem způsobem
přiměřeným věku dítěte.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě
v místnosti a je k dispozici na webových stránkách TF JU.
Pokud budete mít jakoukoliv připomínku či nápad, aby klub jen vzkvétal, prosím
napište ji na adresu: veronikazvanovcova@outlook.com. Děkujeme.
Pokud budete mít technické problémy, prosím kontaktujte pana P.Procházku:
+420 776 132 220
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Provozní řád
1. Hlídání dětí v klubu a prostoru TF JU zajišťují rodiče nebo zletilý doprovod dětí.
Za bezpečnost dětí v klubu i budově TF JU zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý
doprovod. Není možné, aby se děti volně pohybovaly samy po budově TF JU.
Pokud se tak náhodou stane, za bezpečnost zodpovídají rodiče či osoby, které
s dítětem do budovy TF JU přicházejí.
2. V prostoru určenému k hraní (puzzle na zemi) je zakázáno se pohybovat ve
venkovní obuvi.
3. Je přísně zakázáno vnášet do klubu věci, předměty či látky, které by mohly
ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky,
pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky
apod., ale také nevhodné hračky.
4. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v klubu na
zařízení místnosti či majetku budovy TF JU nebo na majetku jiné osoby nebo
jinému dítěti či osobě.
5. Rodiče by měli po využití prostoru zajistit uvedení místnosti do původního stavu
(dle svých možností). Uklízejte, prosím, po svých dětech.
6. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.
7. Do klubu mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční
chorobou.
8. Veškeré hračky, pomůcky jsou Vám k dispozici. Dbejte, prosím, opatrnosti, ať
nejste poslední, kdo má hračku v ruce.
9. Neručíme za 100 % hygienu – to se týká především maminek kojenců a batolat.
Pokud budete využívat pro Vaše malá batolata hračky z místnosti,
doporučujeme vše otřít, či omýt.
10. Voda, kterou máte k dispozici, je pitná.
11. Veškeré pomůcky v místnosti (přebalovací pult, kapesníčky, kelímky a jiné …)
jsou Vám k dispozici. WC prkénko pro malé děti a nočník jsou umístěny ve skříni
ihned za dveřmi vchodu do klubu.
12. Použité pleny prosím vhazujte do připraveného koše na WC.
13. První pomoc je uložena ve skříni ihned za dveřmi vchodu do místnosti.
14. Pokud využíváte pro přepravu Vašich dětí kočárek, prosím parkujte ho
v prostoru před dětským klubem.
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