Provozní řád dětského koutku v NC Borská pole
Dětský koutek je určen dětem ve věku 3 – 6 let. V případě, že kapacita koutku nebude naplněna,
je možné po dohodě s pečovatelkou přijmout i dítě do 8 let nebo mladší 3 let s jednorázovou
plenkou. Plenku můžete zakoupit v dětském koutku.
Po vyplnění přihlášky se vaše děti zují a svléknou si svrchní oděv. Toto bude uloženo ve skřínce
označené číslem. Stejné číslo bude uvedeno na přihlášce, kterou pečovatelka spolu s Vámi vyplní.
Klíček od skříňky si odnesou rodiče (následná rychlá identifikace). Za ztrátu klíčku bude účtováno
80,- Kč. Pokud rodiče klíček vrátí do 48 hod zpět, částka bude vrácena.
Dítě si může vyzvednout pouze osoba, která je uvedena na přihlášce a má příslušný klíček.
Tato osoba musí být starší 18 let.
Žádáme rodiče, aby zdravotní potíže dítěte uvedli do přihlášky. Těmto dětem můžeme
poskytnout zvýšenou pozornost.
Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do dětského koutku drahé věci (mobilní telefony, zlato,
peníze atd).
Z hygienických důvodů u nás děti nemohou svačit (dětský koutek není vybaven umyvadlem
a tekoucí vodou). Žádáme proto rodiče, aby s sebou dětem nedávali jídlo.
O Vaše děti se postarají pečovatelky agentury Babyland. Jedná se převážně o studentky
pedagogické fakulty. Vašim dětem se budou individuálně věnovat.
Žádáme rodiče, aby v době, kdy u nás bude dítě, neopouštěli budovu Nákupního centra
Borská pole. V případě, že Vás dítě bude potřebovat - zavoláme Vám.
Dětský koutek není vybaven zařízením WC. V případě nutnosti pečovatelka přivolá telefonicky
rodiče za účelem doprovodu dítěte na WC. Děkujeme za pochopení.
V případě nutnosti máme k zakoupení náhradní oblečení pro děti. Ceny Vám sdělí pečovatelky.
Poslední dítě do DK přijímáme 20min před koncem provozní doby.
Pokud si dítě nevyzvednete do zavírací doby dětského koutku, bude předáno do péče ředitelky
agentury. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými prostředky. Částka za tuto péči
bude účtována 350,- Kč/ každá započatá hodina. Dítěti bude poskytnuta veškerá péče.
Dětský koutek je určen pro zdravé děti. Jsme rádi, že k nám nepřicházíte s nemocnými dětmi.
I Vy jistě oceníte, že se Vaše dítě u nás nenakazí.

Veškerá Vámi poskytnutá osobní data a kontaktní údaje slouží výhradně pro evidenční účely
společnosti Agentura Babyland s r.o. a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutím těchto údajů zároveň udělujete společnosti Agentura Babyland s r.o. souhlas s jejich
zpracováním.
Dětský koutek je určen pouze pro děti bez doprovodu rodičů.

Podle zákona nepodléháme EET.

Agentura Babyland je pojištěna. Za vaše děti přebíráme plnou odpovědnost.
Agentura Babyland s.r.o., Klatovská třída 1247/82, Plzeň
IČO: 05199689, DIČ: CZ05199689
Zodpovědná osoba: Barbora Pechmanová, tel.: +420 736 210 014

