Правила відвідування Підліткового клубу
1. Підлітковий клуб працює пн - пт 15:00 до 21:00, сб-нд 11:00 – 21:00
2. У Підлітковий клуб запрошуються діти від 9 років до 15 років, які мають клубну карту і наявність
клубної картки у одного з батьків.
3. Дитина може приходити в Підлітковий клуб або піти з нього самостійно, але переміщатися по
клубу, тільки в супроводі батьків або педагога супроводу.
4. Час перебування дитини в Підлітковому клубі необмежено.
5. Під час перебування в підлітковому клубі дитина може грати в настільні ігри, приставку, дивитися
фільми. В ігри з приставкою дозволяється грати тільки за згодою батьків. У Підлітковому клубі
немає занять, які прив'язані до часу.
6. Не дозволяється проносити на територію Клубу сторонні предмети, які можуть становити
небезпеку для оточуючих, в тому числі газові балончики, колючі та ріжучі предмети, холодна
зброя, хімічні речовини, горючі суміші, вибухові речовини. При виявленні у дітей сторонніх
предметів, які можуть становити небезпеку для оточуючих, педагог має право вилучити у
дитини такі предмети для подальшої їх передачі батькам дитини. Вилучені у дітей предмети
видаються педагогом батькам на їх вимогу.
7. Обов'язкова наявність змінного взуття на всій території Клубу, забороняється відвідування
Підліткового Клубу в купальних костюмах і халатах.
8. Не дозволяється приймати їжу на території Підліткового клубу ігрової кімнати, роздягальнях і
місцях, не призначених для цього.
9. Продаж і купівля напоїв надається тільки після дозволу батьків дитини. Щоб нагодувати Вашу
дитини, Ви можете скористатися послугами нашого ресторану. Вибір страв проводиться в
обов'язковій присутності одного з батьків (супроводжуючих осіб) або на підставі телефонного
дзвінка або письмової заяви від них.
10. При невідповідній поведінці щодо правил в підлітковому клубі, батьки або супроводжуючі
особи зобов'язані забрати дитину з Клубу.
11. В обов’язковому порядку надавати відомості про індивідуальні особливості організму дитини,
про можливу наявність харчових алергій, а також про наявність хронічних захворювань.
14. Щоб уникнути інфікування дітей в Підлітковому клубі, просимо залишити дитину вдома в
наступних випадках:
-Якщо у дитини підвищена температура;
-Якщо у дитини ознаки респіраторного захворювання (кашель, нежить, біль у горлі);
-Якщо у дитини розлад шлунку, нудота або інші ознаки шлунково-кишкового нездужання;
-Якщо у дитини ознаки шкірних захворювань (наприклад, висип або незагоєні рани);
17. Заходити у верхньому одязі заборонено, Ви можете її залишити в гардеробі або в роздягальнях.
18. Для відвідування Підліткового Клубу необхідний браслет, який Ви можете взяти на рецепції.
Звертаємо Вашу увагу на те, що адміністрація має право не допустити хворої дитини в
Підлітковий Клуб! Дитина повинна бути здоровою! Ми знаємо, що ці вимоги можуть здатися
Вам надто суворими, але ми хочемо, щоб Ваша дитина залишалась здоровою і відчувала себе
завжди комфортно в Підлітковому Клубі.
Бажаємо спортивних успіхів, особистих досягнень і приємного відпочинку!

