Regulament Siguranta Kiddo Play Academy
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Accesul in locul de joaca se poate face numai dupa luarea la cunostinta a regulamentului Kiddo Play
Academy si furnizarea datelor solicitate de personal.
La inregistrare părintele acceptă întreaga responsabilitate pentru siguranța copilului și este de acord ca
atat Kiddo cat si angajatii sai sunt liberi de orice raspundere pentru orice accident, prejudiciu sau boli
suportate în timpul vizitei la locul de joaca.
Copii sub 5 ani pot intra numai insostiti de un adult si sub atenta supraveghere a acestuia.
Virsta minima pentru a putea ramane neinsotiti in spatiul de joaca este de 5 ani. Parintele este obligat
sa completeze datele solicitate si sa pastreze bonul aferent bratarii copilului pe care il va prezenta la
ridicarea acestuia. Singura excepție de la această regula va fi în cazul în care se primesc instrucțiuni de la
adultul însoțitor din momentul înregistrării, care indică faptul că o alta persoana va prelua acel copil.
Accesul copiilor care au nevoie de ingrijiri speciale este permis doar insotit de un adult responsabil si cu
informarea staff-ului Kiddo despre conditia acestuia. In caz contrar nu ne asumam raspunderea pentru
posibile incidente.
Accesul in locul de joaca se face numai in șosete sau botoșei de interior. Incaltarile vor fi puse in spatiile
special amenajate (in cazul inlocuirii / furtului conducerea nu isi asuma raspunderea pentru incidentul
creat).
Nu este permis accesul copiilor bolnavi (temperatura,raceala, boli ale copilariei) in incinta locului de
joaca si ne rezervam dreptul de a le refuza intrarea.
Probleme disciplinare, comportament violent sau lovituri aplicate copiilor de catre alti copii sau de catre
parinti, pot conduce la excluderea acestora din locul de joaca.
Nu este permis accesul cu mancare sau bauturi din exterior.
Alimentele si bauturile achizitionate din cadrul barului Kiddo pot fi consumate doar in zona de mese
special amenajata. In zonele de joaca nu este permis accesul cu mancare,bautura,guma de mestecat
etc.
Nu este permis accesul cu obiecte contondente, dure, ascutite sau inflamabile.
Fumatul este strict interzis in cadrul Kiddo Play Academy.
Copiii nu au voie să aducă bijuterii, jucării personale sau obiecte, inclusiv telefoane mobile, dispozitive
electronice etc. Personalul Kiddo nu va fi responsabil pentru pierderea sau distrugerea acestora.
Nu este permis accesul cu animale de companie.
Ne rezervam dreptul de a face fotografii / filmari in scopul promovarii Kiddo Play Academy.
Pentru a mentine igiena, toti utilizatorii îsi vor spala si dezinfecta mainile inainte de joaca, precum si
dupa folosirea toaletei.
Eventualele daune produse din neglijenta sau utilizarea necorespunzatoare a spatiului de joaca si/sau
echipamentelor, inclusiv prin muradire,rupere,scuipare etc., pot fi imputabile parintilor sau adultilor
insotitori la valoarea lor de inventar;
Ne rezervam dreptul de a interzice accesul oricarei persoane care nu respecta indicatiile personalului si
regulile de siguranta sau prezinta un comportament indisciplinar.
Kiddo Play Academy isi rezerva dreptul de a refuza accesul in cazul in care limita maxima de persoane a
fost atinsa.
Prezentul regulament trebuie insusit si respectat de copii si/sau de catre insotitorii adulti, de fiecare
data cand acceseaza Kiddo Play Academy, iar in cazul nerespectarii sale ne rezervam dreptul de a
interzice accesul in incinta locului de joaca.

RESPECTAREA ACESTUI REGULAMENT ESTE NECESAR PENTRU SIGURANTA COPILULUI DVS.

