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Insotitorii copiilor sunt direct responsabili cu supravegherea acestora, si se vor ocupa de igiena personala a
micutilor; pentru servicii de supraveghere consulatati oferta “Kids Parking”.
In cazul in care copiii nu sunt supravegheati, exista riscul de accidentare. Insotitorul este raspunzator de
eventualele accidentari.
Accesul adultilor in structurile de joaca nu este permis.
Accesul copiilor a caror varsta nu se incadreaza in limita de varsta specificata nu este permis in structurile de
joaca.
Accesul in spatiul de joaca este permis doar cu incaltaminte curata de interior sau in sosete.
Accesul adultilor in spatiul de joaca este permis doar cu protectii de plastic si fara incaltaminte cu toc.
Consumul de bauturi si/sau mancare este permis doar in zona speciala de luat masa.
Nu este permis accesul in spatiul de joaca cu bauturi si mancare aduse din exterior.
Nu sunt acceptati copii care prezinta simptome de raceala sau gripa si ne rezervam dreptul de a refuza primirea
copiilor bolnavi.
Instrumentele de scris nu sunt agreate, mai ales pentru infrumusetarea peretilor, cu exceptia activitatilor
educative care implica folosirea lor.
Toate jucariile sunt proprietatea clubului si sunt puse la dispozitia tuturor copiilor prezenti.
Sunt interzise: urcarea pe tobogan in sens invers, coborarea de pe tobogan cu capul in jos, aruncarea jucariilor
dintr-o zona in alta si catararea pe plasa de protectie.
Locul nostru de joaca este destinat copiilor. Rugam adultii care ii insotesc pe copii sa nu foloseasca jucariile.
Nu sunt admise: comportamentul violent, jocurile agresive sau loviturile aplicate copiilor de catre alti copii sau de
catre adulti.
Va rugam sa utilizati echipamentele de joaca si jucariile conform scopului lor si cu respect pentru ceilalti parteneri
de joaca. Deteriorarea jucariilor sau a aparaturii din incinta spatiului de joaca, atrage dupa sine achitarea
contravalorii acestora.
Nu sunt permise obiectele ascutite sau taioase in incinta locului de joaca.
Din motive de securitate personalul nostru isi rezeva dreptul de a refuza admiterea oricarei persoane, daca
numarul copiilor depaseste numarul de persoane permis de catre normele legale pentru incinta locului de joaca.
Nu lasati obiecte de valoare nesupravegheate. Nu ne asumam raspunderea in cazul pierderii sau distrugerii
acestora.
Taxa de intrare se va achita la plecare, in functie de timpul petrecut de copii in cadrul locului de joaca.
Parintii sunt direct raspunzatori de toti copiii pe care ii invita la petrecerile organizate. In cazul in care se produc
daune materiale din neglijenta sau utilizare necorespunzatoare, se va achita contravaloarea obiectelor
deteriorate.
Va rugam sa anuntati personalul de la receptie, in scris, daca sunt anumite probleme cu copilul d-voastra (daca
unul dintre parinti nu are dreptul de a lua copilul, parintii fiind in divort, daca copilul prezinta tulburari de
comportament, daca este epileptic sau dependent de insulina, daca sufera de claustrofobie, daca are nevoie de
ingrijiri speciale). In caz contrar nu ne asumam raspunderea in fata d-voastra.
Insotitorii sunt obligati sa aduca la cunostinta copiilor prevederile prezentului regulament si sa se asigure de
respectarea acestora.

In cazul nerespectarii prezentului regulament, ne vedem obligati sa va evacuam si sa va interzicem accesul in incinta
locului de joaca "Atelierul de Joaca".
Multumim pentru intelegere,
Echipa Atelierul de Joaca

