Regulamin zajęć WESOŁE PIĄTKI w Toruń Plaza
1. Zajęcia Wesołe Piątki w Toruń Plaza organizuje Mobilna Akademia Dziecięca, która
odpowiada i dba o bezpieczeństwo dzieci podczas zorganizowanych zajęć.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
3. Zajęcia odbywają się w Strefie Dziecka na parterze centrum przy zjeżdżalni (tzw. Plac
Kardamonowy).
4. Dziecko może zostać przyjęte na plac zabaw na podstawie wypełnionego przez opiekuna
dziecka (osoba pełnoletnia) formularza zgłoszeniowego. Opiekun zobowiązany jest
powiadomić animatora o chorobach, zachowaniach i posiadanym przez dziecko sprzęcie
rehabliltacyjno-medycznym, np. okulary, aparat słuchowy, pompa insulinowa itp. mogących
mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo tak dziecka, jak i osób przebywających z nim na
placu zabaw (opiekun na odwrocie formularza zobowiązany jest napisać oświadczenie, że
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje tj. zagubienie, zniszczenie).
Formularz zgłoszeniowy musi być wypisany dla każdego dziecka osobno.
5. Dziecko przebywające na placu zabaw otrzymuje przepaskę na rękę z wpisanym
imieniem i nazwiskiem oraz nr tel. do opiekuna.
6. Czas pobytu dziecka na placu zabaw jest uzależniony od czasu, w którym działa plac
zabaw z udziałem animatorów tj. od godz. 17.00 do godz. 19.00.
7. Dziecko wchodzące na plac zabaw powinno przekazać opiekunowi wszelkie wartościowe
przedmioty, np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze.
Animatorzy Mobilnej Akademii dziecięcej nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenie lub zaginięcie w/w przedmiotów.
8. Dzieci niepełnosprawne mogą przebywać na placu zabaw jedynie wraz z opiekunem.
Opiekun na odwrocie formularza zobowiązany jest napisać oświadczenie, że ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu na placu
zabaw.
9. Dzieci bawiące się na placu zabaw są samodzielne, tzn. potrafią m.in. same załatwiać
potrzeby fizjologiczne w toalecie.
10. Na plac zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie animatora Mobilnej Akademii
Dziecięcej mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników
zabaw (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, zakatarzone itp.).
11. Na terenie placu zabaw dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów.
12. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabawy na terenie placu zabaw
należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa.
13. Dziecko odbierane jest z placu zabaw przez osobę, która je pozostawiła. Przy odbiorze
dziecka, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu na formularzu.
14. Rodzic jest zobowiązany do odbioru dziecka nie później niż do godziny 19.00. W
przeciwnym wypadku, za każdą kolejną godzinę będzie obciążony dodatkową kwotą 20 zł/h.
15. Maksymalna liczba dzieci na placu zabaw wynosi 45. Pod opieką jednego animatora
może znajdować się maksymalnie 15 dzieci.
16. W przypadku ewakuacji, wszystkim dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta
opieka animatorów Mobilnej Akademii Dziecięcej. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się na
Placu Orzechowym. Odbieranie dzieci odbywa się z ewakuacyjnego punktu zbiorczego na
zasadach określonych w pkt. 11 niniejszego regulaminu.

17. Regulamin obowiązuje od dn. 17 lutego 2017 roku.
18. Regulamin dostępny jest w Toruń Plaza w Punkcie Informacyjnym.

