REGULAMIN SALI ZABAW JOONGLALAND
Poniższy regulamin przygotowany został dla Bezpieczeństwa
naszych najmłodszych oraz starszych Gości i obowiązuje na Sali Zabaw Joonglaland
od dnia 06.06.2020 r.
Wstęp na Salę Zabaw oznacza akceptację poniższego regulaminu.

1. Sala Zabaw Joonglaland jest otwarta codziennie w godzinach: 10:00-21:00 z wyłączeniem przerwy na
dezynfekcje Sali (16:00-17:30).
2. Sala zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) jest regularnie sprzątana i dezynfekowana minimum 2 razy
dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej.
3. Zajęcia na Sali Zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku powyżej 6 roku życia, młodsze dzieci mogą w nich
uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku Dzieci powyżej 6 roku życia
korzystających z Animacji obowiązuje podpisanie przez Rodzica/Opiekuna oświadczenia. Oświadczenie
dostępne u Animatora.
4. Przed wejściem oraz na terenie sali zabaw umieszczone są infografiki adresowane do rodziców dotyczące
podstawowych zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie
dystansu społecznego –2 m pomiędzy osobami dorosłymi).
5. Przed wejściem do Sali umieściliśmy informację o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie
przebywać w danej części obiektu, oraz płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
6. Przed wejściem na Salę zabaw należy obowiązkowo umyć a następnie zdezynfekować ręce zgodnie z
instrukcjami. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie
przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
7. Do Sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
8. Przed wejściem na salę zabaw Dziecko/opiekun/rodzic może zostać poddany bezdotykowej kontroli
temperatury ciała.
9. Na Sali zabaw oraz podczas wszystkich prowadzonych Animacji na terenie Obiektu obowiązkowe zakrywanie
nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci, a także Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami
wynoszący minimum 2 metry.
10. Ze względu na różnorodność zajęć, niektóre z nich mogą być realizowane poza salą zabaw tzn. przy basenie,
plaży, terenie Obiektu. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zabezpieczenia dziecka przed słońcem i
zaopatrzenie go w odpowiedni strój, oraz kosmetyki chroniące przed promieniowaniem UV.
11. Nie świadczymy usług opiekuńczych.
12. Przed wejściem do Sali Zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania
ochraniaczy na obuwie.
13. Za rzeczy pozostawiane, bądź zagubione w Sali Zabaw – Imperiall Resort & MediSpa nie odpowiada.
14. Przy wejściu i wyjściu z Sali zabaw należy stosować się do zasad regulacji ruchem zgodnie z instrukcją
zamieszczoną przy wejściu i wyjściu z Sali.
15. Na Sali zabaw znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować.
16. Wszystkie powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki są regularnie
dezynfekowane.
17. Dzieci bawiące się na Sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego: zegarków, okularów, biżuterii i
jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy (dotyczy to także
własnych zabawek).
18. Dziecko nie może zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
19. Na terenie Sali zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów.
20. Na terenie Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów, oraz innych form
tytoniu, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
21. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Sali Zabaw rozstrzyga obsługa.

22. Przypominamy: w trosce o naszych zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości zabrania się przebywania w Sali
zabaw dzieci i dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji bakteryjnych i wirusowych.
Rodzic/Opiekun jest zobowiązany poinformować Animatora o wszelkich dolegliwościach, chorobach na jakie
dziecko cierpi (alergie, astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, wzroku itp.), oraz lekach które przyjmuje.
23. Bez zgody Animatora wynoszenie przedmiotów znajdujących się w Sali zabaw jest zabronione.
24. Łazienka na terenie Sali Zabaw przeznaczona jest wyłącznie do użytku dzieci. Toalety dla opiekunów znajdują
się na każdej kondygnacji obiektu.
25. Obowiązuje nakaz zachowania czystości na terenie Sali Zabaw, oraz pozostawienie Sali Zabaw w stanie nie
gorszym niż się ją zastało.
26. Obowiązuje nakaz ostrożności w stosunku do zwierząt znajdujących się w Sali zabaw. Zabrania się drażnienia
czy niepokojenia zwierząt w jakikolwiek sposób.
27. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla
innych dzieci.
28. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
29. Grupy zorganizowane nie korzystają z zajęć Animatora.
30. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itd. za pośrednictwem
Recepcji i zgodnie z kalkulacją wydarzenia.
31. Animatorzy zapewniają dzieciom świetną zabawę i różnorodność zajęć i atrakcji.
32. Idąc do Sali Zabaw, dziecko powinno zabrać ze sobą uśmiech i dobry humor

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (w wieku powyżej 6 roku życia) na samodzielny udział w zajęciach z
Animatorem.
Imię i nazwisko dziecka:
Numer telefonu Rodzica/Opiekuna:
Numer Pokoju /Apartamentu/Bungalowu:
Animator ma prawo skontaktować się z Rodzicem/Opiekunem, gdy zachowanie dziecka tego wymaga: płacz dziecka,
agresywne zachowania względem innych dzieci, złe samopoczucie itp.
Pozostawienie dziecka na Sali pod wyłączną opieką Animatora, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
Rodzica/Opiekuna.
……………………………..………………………………
Data, Podpis Rodzica /Opiekuna

Dzieci poniżej 6 roku życia uczestniczące w Animacjach przebywają wyłącznie pod opieką i w obecności
Rodzica/Opiekuna.
W przypadku Dzieci powyżej 6 roku życia korzystających z Animacji obowiązuje podpisanie przez Rodzica/Opiekuna
oświadczenia. Oświadczenie dostępne u Animatora.

z poważaniem Imperiall Resort & MediSpa

