PROVOZNÍ ŘÁD HERNÍ KLUBOVNY
MaMMacentrum - pohyb dětem, z.ú.
ADRESA PROVOZNÍ JEDNOTKY: U Stadionu 2013, 580 01 Havlíčkův Brod

Zaplacením hračkovného (příspěvkem na údržbu hraček a vybavení), souhlasíte s provozním
řádem HERNÍ KLUBOVNY a potvzujete seznámení s provozním řádem.
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ HRAČEK A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
1. Všeobecná ustanovení
Mammacentrum - pohyb dětem, z. ú. poskytuje svým členům herní a sportovní vybavení.
Součás klubovny je samotný prostor pro dě , který je vybaven 3 herními domečky (Pošta,
Divadlo, Hasičárna), holčičím budoárem, hračkami, žíněnkami, trampolínkou, kladinkou,
stolečky s židlemi, Zoo s plyšovými zvířátky, houpacím prknem a dalšími hračkami a
vybavením.
Herní klubovna je určena pro dě ve věku od 6 měsíců do 12 let.
Povinnost a odpovědnost spojenou s dohledem nad dětmi, péče a dohled nad dětmi, je
výlučnou povinnos doprovodu nebo rodiče dítěte (dále jen „doprovod“), jedná se o
provoz bez dozoru.
Provozovatel zásadně nepřebírá zodpovědnost za dohled nad dětmi, případnými úrazy dě ,
když poskytuje pouze své vybavení ke hře.
Vstup dítěte do provozu je možný po zaplacení hračkovného (příspěvku na údržbu hraček a
vybavení). Opuštění provozovny je buďto po uplynu doby nebo před uzavřením
provozovny.
Doprovod zaplacením hračkovného přebírá odpovědnost za dítě v hrací klubovně a
odpovědnost za případné úrazy dítěte způsobené neopatrným či nesprávným užíváním
herního a sportovního zařízení.
Použi jednotlivých hraček a sportovního vybavení je pouze na vlastní nebezpečí, přičemž
před použi m sportovního vybavení je doprovod povinen seznámit s pravidly pro užívání
atrakcí své dě a zajis t, aby dě pravidla důsledně dodržovaly.
Doprovod je povinen zajis t, aby používání jednotlivých herních a sportovních vybavení s
ohledem na určený doporučený věk dítěte, bylo ze strany dítěte respektováno.
V případě mladších dě je doprovod povinen doprovázet dítě v herních a sportovních
zařízeních nebo zamezit jejich vstupu, aby m neohrožoval své dítě či ostatní dě .
Doprovod je dále povinen zajis t, aby si jeho dítě nepočínalo agresivně a aby neohrožovalo
ostatní dě .

2. Úraz
V případě úrazu dítěte zajišťuje základní první pomoc personál Mammacentra - pohyb
dětem, z.ú., v případě nutnos nebo při vážném zranění je přivolána záchranná služba.
O každém úrazu je proveden zápis. Formulář záznamu o úrazu dítěte je k dispozici na recepci
a každý zaměstnanec provozovatele okamžitě zajis jeho vyplnění.
Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují.
Pro poskytnu
proškolen.

první pomoci a postupu přivolání záchranné služby je personál řádně

3. Zaměstnanci
Všichni zaměstnanci MaMMacentra - pohyb dětem, z.ú. absolvovali školení ve výchově a
vzdělávání dě , mají zkušenos s prací s dětmi a smysl pro odpovědnost.

4. Pravidla chování návštěvníků
Všechny čás a zařízení herní klubovny smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
Všechny herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek
provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
Doprovod nese plnou zodpovědnost a ručí při použi všech zařízení klubovny za škody
způsobené jím či dítětem, nedbalos nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným
návštěvníkům.
Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu klubovny nebo nedodržující
pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale
vyloučeni. Vstup není v těchto případech povolen.
Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám.
Provozovatel tak učiní v případě, že u osoby má pochybnos o možnos vyvolávání konﬂiktů
či jiného nevhodného chování, např. pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních
látek.
Fotografování pro profesionální účely nebo pro sk není povoleno.

5. Pravidla hygieny herní klubovny
Provozovna MaMMacentra je vybavena potřebným sociálním zařízením pro běžný provoz
všech návštěvníků a uživatelů.
V místě klubovny je nutno dodržovat hygienické zásady a procedury.
Vstup do herní klubovny je povolen pouze v ponožkách!

Doporučujeme obléct dě do dlouhých rukávů a nohavic a přizpůsobit jejich oblečení i
úpravu vlasů ke hraní a sportu.
Do herní klubovny není povoleno vnášení vlastních nápojů a potravin včetně sladkos .
Do prostoru nesmí být vnášeny obaly ze skla, porcelánu a rovněž i vlastní hračky. Výjimku lze
povolit na základě předchozí dohody s personálem, např. při oslavách apod.

6. Maximální kapacita herní klubovny
Prostor je dimenzován pro max. 20 dě .
Dojde-li k dosažení kapacity, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších
návštěvníků.
Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.

7. Šatna – osobní předměty
Šatna MaMMacentra se využívá na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z přihrádek, šatny nebo
v prostorách klubovny.
Nalezené věci budou uloženy na recepci a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi
nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

8. Požární poplachové směrnice. V případě požáru zachovejte klid.

Osoba, která zpozoruje v objektu požár, se musí pokusit jej uhasit vhodným hasicím
přístrojem
Voláním hoří – hoří přivolá pomoc dalších osob, které se pokusí požár uhasit dostupnými
hasícími prostředky
Nezapomeňte vypnout elektrický proud!
Každý je povinen (osobně, telefonicky) ihned ohlásit vznik požáru nejbližšímu zaměstnanci
MaMMacentra.
Při vyhlášení požárního poplachu se všechny osoby řídí pokyny velitele a členů preven vní
požární hlídky, dále velitele zásahových jednotek.
Všechny osoby jsou v případě potřeby povinny v souvislos se zdoláváním požáru
poskytnout nezbytnou osobní a věcnou pomoc, zejména při evakuaci osob.

