Karta informacyjna Dziecka
Imię i nazwisko Dziecka

Wiek Dziecka

Imię i nazwisko Matki

Imię i nazwisko Ojca

Telefon kontaktowy
do Matki

Telefon kontaktowy do Ojca

Adres zamieszkania Dziecka
Czy Dziecko cierpi na
choroby typu nagłego, np.
padaczkę, cukrzycę?

TAK* / NIE

Czy Dziecko cierpi na alergię na artykuły
plastyczne, np. farby plakatowe, tempery,
plastelina itp.?

TAK* / NIE

*Jeśli tak, to na co? :
Osoba upoważniona do
odbioru Dziecka

Regulamin pobytu Dziecka w GRAFIT Fitness &Wellness
1. GRAfit, przy współpracy z profesjonalną grupą animatorów dziecięcych Art Animator zapewnia opiekę
Dzieciom na terenie Klubu. Celem opieki jest umożliwienie zarówno Dzieciom jak i dorosłym uczestniczenie,
bez stresu i presji czasu, w zajęciach sportowych oferowanych przez Klub lub spokojne skorzystanie ze Strefy
Relaksu i Spa.
2. Opieka nad Dziećmi sprawowana jest w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w przedziale
godzinowym 16:30 – 20:30.
3. Opieka skierowana jest w pierwszej kolejności do Dzieci klientów Klubu.
4. Pod opiekę przyjmujemy Dzieci, które ukończyły 2,5 roku oraz zgłaszają i kontrolują swoje potrzeby
fizjologiczne.
5. Dopuszcza się obecność Dzieci młodszych. Dziecko takie POZOSTAJE POD OPIEKĄ Rodzica (opiekuna
prawnego). Odpowiedzialność za takie Dziecko ponosi wyłącznie Rodzic.
6. Warunkiem wejścia Dziecka do Sali, pod opiekę Animatora jest wypełnienie czytelnie karty zgłoszenia Dziecka
oraz zapoznanie się i podpisanie niniejszego regulaminu.
7. Dziecko podczas opieki ma prawo do: zabawy, rozmów, odrabiania lekcji, słuchania muzyki wspólnie z innymi
Dziećmi, korzystania z oferowanych przez Animatora zajęć oraz aktywności. Wytworzoną pracę plastyczną
Dziecko może zabrać ze sobą do domu.
8. Dzieci, przebywające pod opieką Animatora zobowiązane są do przestrzegania reguł zachowania się w klubie
sportowym. Notoryczne ich łamanie jest zgłaszane Rodzicom (opiekunom prawnym) i może być podstawą
odmowy przyjęcia Dziecka pod opiekę Animatora.
9. Dziecko w trakcie opieki ma możliwość korzystania z toalety, z której korzysta samodzielnie. Wówczas NIE
znajduje się pod opieką Animatora, ani żadnego pracownika Klubu.
10. Klub ani Animator nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie mienia Dzieci, w szczególności
nośników elektronicznych, np. telefonu, tabletu, i-poda itp. Dopuszczalne jest ich wnoszenie oraz korzystanie,
jednak odpowiedzialność za nie spoczywa na Dziecku.
11. Z wyposażenia Klubu Dzieci korzystają pod opieką i za zgodą Animatora, którego obowiązkiem jest dbanie o
jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie.
12. Rodzice Dziecka ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie przez Dziecko mienia Klubu.

13. Każde Dziecko będące pod opieką Animatora posiada opaskę na ręku, z imieniem oraz godziną wejścia.
Niedopuszczalne jest jej zdejmowanie w trakcie gdy Dziecko pod opieką Animatora. Zdjęcie opaski
samodzielnie przez Rodzica (opiekuna prawnego) równoznaczne jest z przejęciem pełnej odpowiedzialności
nad Dzieckiem przez Rodzica (prawnego opiekuna)
14. Dziecko może mieć przy sobie napój i posiłek, jednak jego spożywanie dozwolone jest wyłącznie w
przeznaczonym do tego miejscu.
15. Aktualny cennik opieki nad Dziećmi dostępny jest w Recepcji oraz na stronie Klubu.
16. Bez opieki opiekuna prawnego w Klubie nie może przebywać Dziecko, które nie jest objęte karnetem Klubu
lub którego prawny opiekun nie jest Klientem Klubu.
17. Odbioru Dziecka Rodzic (opiekun prawny) dokonuje osobiście. Opiekun prawny może wskazać pisemnie inną
osobę upoważnioną do odbioru.
18. W momencie odbioru Dziecka Rodzic (osoba odbierająca Dziecko) przejmuje za nie pełną odpowiedzialność,
również na terenie Klubu, a także budynku Elemental.
19. Nieodebranie Dziecka do godz. 20:30 skutkuje naliczeniem opłaty karnej, w wysokości 25 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.
20. W przypadku nieodebrania Dziecka do godziny 20:30, Animator zobowiązany jest powiadomić telefonicznie
Rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
21. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
Rodziców, Animator może pozostać z Dzieckiem do zamknięcia Klubu, tj. do godziny 22:00.
22. O godzinie 22:00 Animator jest zobowiązany powiadomić Policję o niemożliwości skontaktowania się z
Rodzicami (opiekunami prawnymi) Dziecka.
23. Jeżeli Dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z Klubu z osobą
upoważnioną przez Rodziców, Dziecko nadal pozostaje pod opieką Animatora, a Klub niezwłocznie
skontaktuje się telefonicznie z Rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
24. Animator nie wydaje Dziecka Rodzicowi (osobie upoważnionej), który jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających . W takim przypadku Animator dzwoni do drugiego Rodzica. Jeżeli Rodzic odbierający
Dziecko (osoba upoważniona) zachowuje się agresywnie, Animator ma prawo zadzwonić po policję.

Zapoznałem/am się z Regulaminem pobytu i odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i akceptuję warunki w nim zawarte.

(data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Wyrażam / NIE wyrażam zgody na wykonywanie mojemu Dziecku zdjęć podczas zabaw z Animatorem oraz publikację ich na stronie
internetowej oraz Fabebook’u GRAfit oraz Art-Animator.

Data i podpis Rodzica (opiekuna prawnego)
Chciałbym otrzymywać okresowo zdjęcia Dziecka w formie elektronicznej na podany poniżej adres mailowy

Adres e-mail oraz data i podpis Rodzica (opiekuna prawnego)

