
HÁZIREND

Kérjük a házirend alapos áttanulmányozását, és az abban foglaltak maradéktalan
betartását.

1.) Kérjük a szülőket, kísérőket, hogy a Jelentkezési lapot hiánytalanul töltsék
ki,  ennek  kitöltése  szükséges  a  kísérő  nélküli  gyermek  felügyeletéhez!  A
megadott adatokért minden felelősség a kitöltőt terheli.

2.)  A  Játszóház  0-4  éves  kor  között  csak  kísérő  felügyelete  mellett  vehető
igénybe.  Kísérő  csak  18  éven  felüli  lehet.  A  Játszóházban  felnőtt  felügyelet
nélkül csak 4-12 éves kor közötti gyermekeket fogadunk.

3.)  Felügyeletet  4.  életévét  betöltött  (szobatiszta,  mosdót  önállóan  használni
tudó) gyermek esetében vállalunk.

4.)  Belépéskor a kabátokat, ruhákat, táskákat a tárolóban, illetve a cipőket az
erre kialakított helyen kérjük tárolni.

5.)Az  összes  játék  rendeltetésének  megfelelően  használandó,  a  nem
rendeltetésszerű  használat  során  keletkező  károkért  a  kísérő  vállal  anyagi
felelősséget.

6.) A játékokat szétszedni, rongálni szigorúan tilos!

7.)A  játékok  nem  rendeltetésszerű  használatából  eredő  balesetéért,  és  ennek
következményeiért a kísérő a felelős. A játékokat szándékosan rongálók anyagi
felelősséggel  tartoznak  az  okozott  kárért.  Kérjük,  amennyiben  ilyesmit
észlelnek, jelezzék a Játszóház személyzetének.

8.)Kérjük,  hogy  a  gyermekek  az  életkoruknak  és  fejlettségüknek  megfelelő
játékokat használják.

9.)A  gyermeknek,  aki  zavarja,  veszélyezteti  a  többieket,  illetve  nem
rendeltetésszerűen  használja  a  játékokat,  a  Játszóházban  való  további
tartózkodása megtagadható.

10.)  Kísérők  cipő  nélkül,  zokniban  vagy  lábzsákkal  tartózkodhatnak  a
játszótérben.  Gyermekek  a  Játszóházba  zokniban  mehetnek  be,  cipővel  vagy
mezítláb  a  játékok  sérülése,  illetve  higiéniai  okok  miatt  a  belépés  nem
megengedett.



11.)  A  csúszdákból  kihajolni,  azokon  ugrálni,  felállni  tilos!  A  sérülések
elkerülése  végett  a  test  csúszó  részei  ruhával  fedettek  legyenek.  Az  ugráló
várról, és a csúszdáról leugrani, és visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos.

12.) A Játszóház területére éles, szúró illetve fém és üveg tárgyakat, és egyéb
sérülést okozó tárgyakat bevinni tilos!

13.)  A  Játszóházban  hagyott  tárgyakért  és  ezekkel  okozott  balesetekért
felelősséget nem vállalunk.

14.) Étel, ital, rágógumi fogyasztása a Játszóház területén TILOS.
A gyermekek csak tiszta kézzel használhatják a játékokat.

15.) Kérjük, ügyeljen a tisztaságra!

16.)  A  biztonságos  játék  érdekében  megkérjük  a  kísérőket,  és  a  nagyobb
gyerekeket, hogy a kisebbekre fokozottan figyeljenek.

17.) Játékot a Játszóházból kivinni TILOS!

18.)  Beteg  (láz,  hasmenés,  hányás),  illetve  lábadozó  gyermekek  -  a  többi
gyermek  egészségének  megőrzése  érdekében  -  a  Játszóházban  nem
tartózkodhatnak.

19.) A Játszóház teljes területén DOHÁNYOZNI TILOS!

20.) Az összes hálófelületen mászni, függeszkedni TILOS!

21.)  A  gyermek  hosszú  haját  –  a  balesetek  elkerülése  érdekében  -  kérjük
összekötni.

22.)  Bármilyen  balesetet,  sérülést,  egyéb  problémát  kérjük  azonnal  jelezni
kollégánknál.

23.)  A  játszóház  szolgáltatásai  12  éves  korig,  illetve  maximum  50  kg-os
testsúlyig, valamint maximum 160 cm-es testmagasságig vehetők igénybe.

24.) A Játszóházban egyszerre (kísérőkkel együtt) maximum 30 fő tartózkodhat.

25.)  Ha  a  Játszóházban  történő  tartózkodás  ideje  alatt  észlelünk  betegséget,
lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.



26.)  A gyermekek  védelme és  biztonsága  érdekében a  Játszóházat  térfigyelő
kamerákkal szereltük fel.

27.)  A JÁTSZÓHÁZBAN SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET FELÜGYELI
A  GYEREKEKET,  DE  A  JÁTSZÓHÁZBAN  CSAK  SZÜLŐI
BELEEGYEZÉSSEL  ÉS  FELELŐSSÉGGEL  TARTÓZKODHAT
GYERMEK!

28.) Gyermekmegőrzés esetén a gyermeket csak az viheti el, aki a Jelentkezési
lapon szerepel.

29.) A játszóházban gyermekmegőrzés bizonyos előre meghatározott napokon
van, 09.00 – 17.00 óra között.

30.)  Játszóházunk  nyitvatartási  rendje  igazodik  a  Napfényfürdő Aquapolis
Szeged nyitvatartásához, azaz  minden nap 09.00/ 10.00 órától 20.00 óráig tart
nyitva.

Szeged, 2014. 03. 17.      Szabó Mihály
      ügyvezető igazgató


