Regulamin opieki godzinowej nad dziećmi w Mama Ćwiczy Fitness
1. Klub Mama Ćwiczy Fitness zwany dalej „Klubem” oferuje opiekę na godziny nad dziećmi w
każdym wieku.
2. Opiekujemy się dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 19.00.
3. Przed oddaniem dziecka pod naszą opiekę Rodzic/Opiekun wypełnia zlecenie, w którym
podaje swoje dane kontaktowe. Jeżeli dziecko ma odebrać osoba inna, niż ta, która go
pozostawiła pod naszą opieką, Rodzic wypełnia upoważnienie, w którym wskazuje imię i
nazwisko osoby, która jest uprawniona do odbioru dziecka. Dziecko może odebrać tylko
Rodzic, który je przyprowadził lub osoba upoważniona. Zastrzegamy sobie prawo do
wylegitymowania osoby, która będzie odbierała dziecko.
4. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Klubu wyłącznie dzieci zdrowe.
5. Nie podajemy lekarstw dzieciom.
6. Na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 4 dzieci (zależy od wieku dzieci).
7. Klub nie gwarantuje wolnych miejsc dla dzieci, jeżeli nie zgłoszono ich obecności najpóźniej
dzień wcześniej przed przyprowadzeniem dziecka do Klubu. Rezerwacje przyjmujemy drogą
mailową lub telefoniczną. Każde zapytanie potwierdzamy mailowo lub telefonicznie i dopiero
potwierdzenie gwarantuje miejsce dla dziecka w Klubie we wskazanym przez Rodzica
terminie.
8. Organizujemy dzieciom gry i zabawy.
9. Uiszczona opłata za opiekę nad dzieckiem zawiera opłatę za materiały do zabawy.
10. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w naszym Klubie. Od momentu przyjścia do Klubu w celu
odebrania dziecka Rodzice oświadczają, że to oni odpowiadają za bezpieczeństwo ich
dziecka.
11. Rodzice mogą zostawić dla dziecka napój i przekąskę, którą podamy dziecku. Prosimy o
pozostawienie dla dzieci artykułów higienicznych takich jak pieluszki.
12. Opłatę za opiekę uiszczamy przed odbiorem dziecka.
13. Opłatę za opiekę reguluje cennik podany na naszej stronie www: mamacwiczyfitness.pl
14. Naliczamy opłatę za każde rozpoczęte 15 minut pobytu w naszym Klubie.
15. Rodzice są zobowiązani odebrać dzieci o ustalonej wcześniej porze. W przypadku chęci
przedłużenia pobytu zobowiązujemy rodziców do kontaktu telefonicznego z nami i ustalenia,
czy możemy zapewnić dziecku dłuższą opiekę.
16. Klub jest wyposażony w przewijak, fotelik do karmienia oraz podgrzewacz do butelek.

