REGULAMIN
KORZYSTANIA Z CENTRUM ZABAW DLA DZIECI
„BAJLANDIA”
Centrum Zabaw dla Dzieci „BAJLANDIA” naleŜące do firmy „New Park” sp. z o.o. zostało zaprojektowane specjalnie z
myślą o dzieciach w wieku 1-12 lat oraz ich opiekunów. Producentem wyposaŜenia jest jeden ze światowych liderów na
rynku konstrukcji zabawowych dla dzieci – PRIME PLAY z Kanady. Sprzęt firmy charakteryzuje nie tylko estetyczny
wygląd, ale przede wszystkim wykonanie zgodnie z najwyŜszymi normami bezpieczeństwa. Poprzez bardzo uwaŜny
dobór personelu będziemy starali się słuŜyć kaŜdemu klientowi w sposób, który zyska jego zadowolenie. Szczególną
uwagę będziemy poświęcać dostarczaniu rozrywki w bezpiecznej, miłej i higienicznej atmosferze. Jednak
odpowiedzialność za sposób w jaki bawi się dziecko na terenie „Bajlandii” ponosi bezpośrednio jego rodzic / opiekun. Za
pisemną zgodą, opiekun moŜe pozostawić dziecko pod opieką pracowników centrum zabaw.

BEZPIECZEŃSTWO:
Celem stworzenia bezpiecznego miejsca spędzenia wolnego czasu prosi się odwiedzających o zachowanie
następujących zasad :
1. Podstawą bezpiecznego przebywania dziecka na terenie Centrum jest naklejka z imieniem dziecka wydawana w
momencie rejestracji wejścia.
2. Przed wejściem na teren zabawowy naleŜy zadbać aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów niosących ryzyko
obraŜeń, np. pierścionki, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami, etc.
3. Nie wolno wnosić i spoŜywać na terenie zabawowym art. konsumpcyjnych. Do tego celu wyznaczone jest miejsce w
kafeterii.
4. Nie wolno wchodzić na obszary, które są wyłączone z zabawy, jak np. przejścia za wyposaŜeniem zasadniczym, etc.
5. Rodzice, których dzieci spędzają czas na „ścianie do wspinania” proszeni są o towarzyszenie swoim pociechom.
6. W trakcie wspinania zabrania się: ściągania, szarpania, etc. osób znajdujących się na ścianie.
7. Odpowiedzialność za sposób w jaki bawi się dziecko na terenie „Bajlandii” ponosi bezpośrednio jego rodzic / opiekun.
8. Odpowiedzialność za sposób w jaki bawią się dzieci grupy zorganizowanej (szkolno-przedszkolnej itp.) ponoszą
bezpośrednio ich opiekunowie.
9. W przypadku chęci pozostawienia dziecka w naszym Centrum prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi centrum.
UmoŜliwi to indywidualną opiekę nad dzieckiem ze strony Centrum. JeŜeli dziecko wymaga szczególnej troski (np. jest
alergikiem) fakt ten naleŜy zgłosić.
10. Nie zezwala się na bieganie po terenie kafeterii i toalet.
11. Nie zezwala się dzieciom wchodzenia na plac zabaw w obuwiu, dzieci biegają w skarpetkach.

HIGIENA:
W trosce o zdrowie Waszych dzieci oraz przyjemność spędzania wolnego czasu w Centrum „BAJLANDIA” prosimy
wszystkich klientów o zachowanie następujących zasad higieny:
1. Po wejściu do Centrum prosimy rodziców o zdjęcie obuwia lub dokładnego załoŜenia ochraniaczy na buty.
2. W przypadku wspólnej zabawy z dziećmi prosimy o poruszanie się po terenie zabawowym bez obuwia.
3. Konsumpcja odbywać się moŜe tylko na terenie kafeterii oraz w sali urodzinowej.
4. Po skończonej konsumpcji puste opakowania prosimy wrzucać do pojemników na śmieci.
5. Prosimy o nie wchodzenie na teren zabawowy dzieci, które właśnie zakończyły przyjęcie urodzinowe.

Centrum Zabaw dla Dzieci „BAJLANDIA”, w zaleŜności od grupy wiekowej oferuje dzieciom róŜne zabawki i
wyposaŜenie.
I tak np. stworzony został „kącik najmłodszych dzieci” (od 0-3 lat), którego cechuje odrębność i poczucie dodatkowego
bezpieczeństwa.
Dzieci starsze znajdą dla siebie system rur, ślizgawek, oraz materacy. Rodzice mogą odpocząć w kafeterii lub brać udział
we wspólnych zabawach ze swoimi dziećmi. Nasze wyposaŜenie jest do tego specjalnie przygotowane.
Dodatkową ofertą jest organizacja przyjęć urodzinowych.

śyczymy udanej zabawy
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