
 

 
 

www.fitness-academy.com.pl                                                       
 

 

 

 

 

REGULAMIN KĄCIKA DLA DZIECI 

 

Poniższe zasady zostały wprowadzone dla zapewnienia właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dzieci. Prosimy 

o zapoznanie się z tymi zasadami przed pozostawieniem dziecka w Kąciku dla dzieci. 

 

1. Z Kącika dla dzieci mogą korzystać tylko dzieci Członków Klubu będących w danym czasie na zajęciach w Klubie (obowiązuje dzieci od 3 lat do 12 roku życia). 

2. W Kąciku dla dzieci obowiązuje darmowa opieka nad dzieckiem pod warunkiem, że rodzic lub opiekun korzysta w danym momencie z usług Klubu, z zastrzeżeniem 

punktu 3. 

3. Fitness Academy zastrzega, że z uwagi na niedostępność opiekunki lub inne, obiektywne przyczyny, dostępność Kącika dla dzieci może być czasowo wyłączona.  

4. Warunkiem pozostawienia dziecka Kąciku dla dzieci uzupełnienie i podpisanie stosownego formularza, którego wzór dostępny jest w Klubie, zawierającego co 

najmniej: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna, planowane miejsce pobytu na terenie Klubu w czasie, gdy dziecko będzie 

przebywało w Kąciku dla dzieci, imię i nazwisko dziecka. 

5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

6. Dzieci powinny zmienić obuwie. 

7. Dzieci opuszczając Kącik dla dzieci powinny odłożyć na miejsce zabawki, z których korzystały. 

8. Dzieci nie powinny przynosić do Kącika dla dzieci własnych zabawek, bowiem Fitness Academy nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przyniesione przez 

dzieci. Postanowienie to uzasadnione jest charakterem Kącika dla dzieci (dwoje dzieci może przynieść lub posiadać podobne lub takie same zabawki lub też takie 

same zabawki, jak te w dostępne w Kąciku, co może powodować trudności w ustaleniu, do kogo należy zabawka, zabawki mogą w trakcie zabawy zostać 

zniszczone lub mogły zostać przyniesione uszkodzone, co może powodować trudności w ustaleniu, z czyjej winy doszło do uszkodzenia etc. Wobec powyższego 

obowiązuje zasada, zgodnie z którą zabawki nie są wnoszone ani wynoszone z Kącika dla dzieci). 

9. Dziecko nie powinno posiadać ze sobą rzeczy wartościowych (np. telefonu, zegarka). Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w szafce depozytowej 

zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi przechowania rzeczy na terenie Klubu.  

10. W Kąciku dla dzieci może zostać pozostawione jedynie zdrowe dziecko, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka 

opiekunka na dyżurze może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Personel Fitness Academy nie ma prawa podawania leków dzieciom. 

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Managera Klubu. 

12. Personel nie ma obowiązku przewijania dzieci oraz ich przebierania.  

13. Godziny funkcjonowania Kącika dla dzieci nie są tożsame z godzinami funkcjonowania Klubu. Godziny funkcjonowania Kącika dla dzieci umieszczone są na 
tablicy informacyjnej w Klubie wyposażonym w Kącik dla dzieci oraz na stronie internetowej www.fitness-academy.com.pl. 

14. Dziecko powinno zostać odebrane z Kącika dla dzieci do godziny zamknięcia Kącika dla dzieci przez rodzica lub opiekuna, który tego dnia zostawił dziecko. 

15. Czas pobytu dziecka w Kąciku dla dzieci nie może być dłuższy niż 2 godziny dziennie. 

16. Fitness Academy ma prawo odmówić przyjęcia do Kącika dla dzieci dziecka:  

1) gdy dziecko nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym regulaminie; 

2) z uwagi na zbyt dużą liczbę dzieci obecnych w Kąciku dla dzieci, która powoduje, iż zachodzi ryzyko braku możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki.  

17. Fitness Academy ma prawo poprosić rodzica lub opiekuna o zabranie dziecka z Kącika dla dzieci, z uwagi na rażąco niewłaściwe zachowanie dziecka, z którym 

personel Fitness Academy nie może sobie poradzić, w szczególności gdy dziecko zachowuje się niewłaściwie względem innych dzieci. 

18. W Kąciku dla dzieci może obowiązywać limit miejsc zależny od wielkości Kącika dla dzieci i liczby opiekunów. Informacja o ewentualnym limicie znajduje się w 

Klubie oraz na stronie www.fitness-academy.com.pl. 

19. Kącik dla dzieci przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, co oznacza, że rodzic ani opiekun nie mogą zostać z dzieckiem w Kąciku dla dzieci. 
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