Regulamin strefy opieki na dziećmi ćwiczących rodziców
SNG Kid Zone
1. Osoba, posiadająca ważną kartę członkowską Stacji Nowa Gdynia może pozostawić dziecko w strefie opieki nad
dziećmi, zwanej w dalszej części –„Kid Zone” w czasie korzystania z zajęć w Stacji Nowa Gdynia.
2. Pozostawienie dziecka jest możliwe pod warunkiem dokonania telefonicznie albo drogą mailową wcześniejszej
rezerwacji miejsca w strefie Kid Zone. Rezerwacji należy dokonać podając swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko
dziecka, wiek dziecka, datę i godzinę pozostawienia dziecka pod opieką w strefie Kid Zone, czas pozostawienia
dziecka pod opieką, a także numer telefonu kontaktowego. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po
uzyskaniu potwierdzenia dostępności miejsca przez uprawnionego pracownika Stacji Nowa Gdynia.
3. Dokonanie rezerwacji nie jest wymagane, gdy liczba dzieci obecnych w strefie Kid Zone i liczba
zarezerwowanych miejsc w określonym czasie nie przekracza 15, a opiekun wyrazi na to zgodę.
4. Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do strefy Kid Zone w przypadku wcześniejszych
naruszeń regulaminu strefy Kid Zone lub regulaminów obiekty przez opiekuna.
5. Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka chorego (gorączkującego lub zakatarzonego), nawet
pomimo uzyskania uprzednio potwierdzenia rezerwacji.
6. Z Placu Zabaw mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
7. Pozostawienie dziecka na Placu Zabaw jest odpłatne. Jednorazowa opłata za pobyt dziecka wynosi 5 zł.
8. Czas pozostawienia dziecka pod opieką jest ograniczony. Dziecko należy odebrać niezwłocznie po zakończeniu
korzystania z zajęć w Stacji Nowa Gdynia przez rodzica, nie później niż na 10 minut przed końcem pracy Strefy
Kid Zone. Godziny pracy strefy Kid Zone są udostępnione w recepcji.
9. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku obuwia na zmianę.
10. Opiekun nie ma obowiązku karmienia, podawania leków, przebierania ani przewijania dzieci.
11. Wnoszenie zabawek oraz jedzenia do strefy Kid Zone jest zabronione.
12. Dzieci mogą korzystać ze strefy Kid Zone tylko pod nadzorem opiekuna. Podczas nieobecności opiekuna wstęp
do strefy KidZone jest zabroniony.
13. Należy zadbać, by dziecko przebywające na terenie Placu Zabaw nie miało kolczyków, łańcuszków lub
innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia dziecka.
Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka do strefy Kid Zone z tego typu ozdobami, nawet pomimo
dokonania wcześniejszej rezerwacji miejsca w strefie Kid Zone.
14. Zabrania się wynoszenia zabawek poza obręb strefy Kid Zone.
15. Dziecko może być odebrane wyłącznie przez osobę, która pozostawiła je na Placu Zabaw, chyba że ze
względów zdrowotnych, dotyczących osoby, która pozostawiła dziecko pod opieką w strefie Kizd Zone nie
będzie to możliwe.
16. Rodzic jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, pozostawiając dziecko po raz pierwszy w Kid Zone.
17. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, a także
pozostałymi regulaminami, obowiązującymi w Stacji. Informacje na temat zmian w regulaminie strefy Kid Zone
będą przesyłane drogą mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Brak sprzeciwu, co do treści
regulaminu w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie, będzie uważany za akceptację regulaminu
w nowym brzmieniu.
18. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie punkty regulaminu ogólnego
(klubowego, zakładowego) lub przepisy Kodeksu Cywilnego.
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