
Abychom spolu s dětmi mohli prožít pěkné chvíle v příjemném prostředí, dodržujte prosím následující pravidla: 

Za bezpečnost dětí nese odpovědnost rodič (jiná dospělá doprovázející osoba) po celou dobu pobytu, a to i při organizovaných hrách 
a činnostech. Není možné tolerovat hrubé chování k jiným dětem. V centru je zakázáno používat hrubé a vulgární výrazy.

Učíme děti správným návykům. Je dovoleno jíst a pít jen u stolečků. Nedovolujte, prosím, chodit dětem po herně se svačinkou či pitím. 
V případě potřeby si vyžádejte úklidové prostředky u pracovnic centra, rádi vám je poskytneme.

Organizované dopolední programy jsou dobrovolné, mají však přednost před aktivitou jednotlivce. Pro hladký průběh aktivity je 
potřeba respektovat pokyny vedoucího  programu. Choďte prosím na programy včas, abyste pozdním příchodem nenarušovali 
započatou aktivitu - pozornost takto malých dětí je krátká a je velká škoda ji přerušovat.

Všechny hračky mají své místo. Průběžně se podílejte na úklidu hraček.

Do centra nepatří děti nemocné. Buďte, prosím, trpěliví při doléčování svých dětí, neboť rýma, kašel či průjmová onemocnění se velmi 
rychle šíří.

Každý návštěvník se zapíše na prezenční listinu a zaplatí vstupné. Výše plateb je vyvěšena na nástěnce v prostorách herny. 

V kuchyňce je možnost zakoupení malého občerstvení (sušenky, pitíčka, přesnídávky, káva, čaj, šťáva…). Dále je v kuchyňce k dispozici 
rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska a lednice. Použité nádobí si vždy každý po sobě umyje a uklidí na 
původní místo. Na třídění odpadu jsou v kuchyňce umístěny koše – na směsný odpad, na papír, na plast a na sklo.

První pomoc při úrazech je povinna poskytnout každá dospělá osoba. Pracovníci centra jsou v poskytování první pomoci proškoleni. 
Každý úraz je zapisován do knihy úrazů, která se nachází na lékárničce. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky na viditelném místě 
na zdi, mimo dosah dětí.

Každý návštěvník má možnost sdělit náměty, připomínky či stížnosti a to buď osobně (ústně či písemně) anebo vhozením do „schránky“ 
k tomu určené a umístěné ve vstupní chodbě Rodinného centra.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY HERNY RODINNÉHO CENTRA

PROVOZNÍ DOBA HERNY
Pondělí  8:00 - 13:00
Středa   8:00 - 13:00
Pátek   8:00 - 13:00

Změna provozní doby vyhrazena (např. z důvodu pořádání jednorázových akcí 
pro veřejnost apod.) Hernu lze po dohodě otevřít i mimo provozní dobu.

Posilujeme hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, 
mateřskou roli žen, podporujeme rodiče při výchově dětí.


