REGULAMIN KĄCIKA MALUCHA
1. Kobierzycki Ośrodek Kultury dba o bezpieczeństwo Twoich dzieci,
dlatego do „Kącika Malucha” zapraszamy dzieci, które mają
ukończone 3 lata i nie ukończyły 7 lat (o wzroście
nieprzekraczającym 128 cm). Dzieci poniżej oraz powyżej
wskazanych granic wieku, nie mogą zostać przyjęte do „Kącika”.
2. Dziecko jest przyjmowane do kącika
zabaw na podstawie
formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez opiekuna dziecka
(rodzic lub opiekun prawny).
3. Opiekun zobowiązany jest powiadomić pracownika o chorobach
lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie i
bezpieczeństwo dziecka, jak i innych dzieci przebywających w
kąciku zabaw.
4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypisany dla każdego dziecka
osobno.
5. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka pracownik może
poprosić o dokument potwierdzający datę urodzenia. W razie jego
braku pracownik podejmuje decyzję o pobycie dziecka w kąciku
zabaw kierując się możliwością zapewnienia właściwej opieki i
bezpieczeństwa.
6. Opiekun pozostawiający dziecko na placu zabaw bierze pełną
odpowiedzialność za podany przy rejestracji wiek dziecka oraz
stan zdrowia.
7. Dzieci bawiące się w kąciku zabaw są samodzielne, potrafią m.in.
załatwiać potrzeby w toalecie.
8. Dziecko wchodząc do kącika zabaw otrzymuje znaczek z imieniem
oraz numerem i półkę na swoje rzeczy. Ten sam numer otrzymuje
pozostawiający dziecko opiekun. Opiekun dostaje tyle numerków
ile dzieci powierza opiece.
9. Czas pobytu dziecka na terenie kącika zabaw wynosi
maksymalnie 60 minut.
10.
Dziecko wchodzące na teren kącika zabaw musi zdjąć
wszelkie przedmioty stanowiące zagrożenie, np. wisiorki,
bransoletki, kolczyki, itp. W sytuacji, kiedy dziecko nosi okulary
opiekun zobowiązany jest napisać na odwrocie formularza
oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne ich
zagubienie, zniszczenie lub urazy.
11. Dziecko wchodzące na teren kącika zabaw powinno przekazać
rodzicowi/opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty np. MP3,
telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Pracownicy

KOK nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia,
zaginięcia w/w przedmiotów.
12. Na terenie kącika zabaw dzieci nie mogą żuć gumy i spożywać
posiłków. Personel placu zabaw zaproponuje dzieciom wodę do
picia, jeśli będzie ono sygnalizowało pragnienie.
13. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na
terenie „Kącika Malucha” należy użytkować zgodnie z ich
przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa.
14. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do kącika zabaw jedynie
z rodzicem lub opiekunem.
15. Opiekun jest zobowiązany napisać na odwrocie formularza
oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w kąciku zabaw.
16. Dziecko jest zawsze odbierane z pokoju zabaw przez osobę,
która je pozostawiła w „Kąciku Malucha”.
17. Przy odbieraniu wymagana jest zgodność podpisów na formularzu
oraz numerki.
18. Maksymalna ilość dzieci w pokoju zabaw wynosi 6 osób.
19. Pod opieką jednego pracownika może znajdować się
maksymalnie 3 dzieci.
20. Do pokoju zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie
pracowników „Kącika Zabaw” mogą stanowić zagrożenie dla
innych uczestników zabaw (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi,
dzieci chore, zakatarzone itp.)
21. W przypadku ewakuacji wszystkim dzieciom zapewnione jest
bezpieczeństwo i należyta opieka pracowników KOK. Punkt zbiórki
po ogłoszeniu ewakuacji znajduje się na Alei Pałacowej.
Odbieranie dzieci odbywa się z ewakuacyjnego punktu zbiorczego
na zasadach jak w pkt. 12 niniejszego regulaminu.
22. Kącik Malucha jest czynny tylko w godz. 14.00-18.00.
23. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu
zapisu dziecka jest: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7,
55-040 Kobierzyce. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
w celu obsługi pobytu dziecka w „Kąciku Malucha”, zgodnie z
Ustawą z dn. 29.07.1997 o ochronie danych osobowych.
24. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy.
25. Regulamin dostępny jest w „Kąciku Malucha” i na stronie
WWW.kultura-kobierzyce.pl (regulaminy).

