
PROVOZNÍ ŘÁD / PLATNÝ OD 1. 9. 2020
Identifikační číslo provozovny: 1003282075

1.  Provozní doba Po – Ne: 9:00 – 20:00  
Příjem posledního dítěte je půl hodiny před koncem provozní doby.

2.  Dětský koutek je určen dětem ve věku 3 – 12 let. Děti pod tři roky mohou využít koutku po dohodě s pracovnicemi, 
a to krátkodobě.

3.  Po vyplnění přihlášky, kde uvedeme údaje o Vašem dítěti (ty jsou chráněny před zneužitím a slouží pouze pro naši 
evidenci, zaručujeme Vám uchování údajů pouze v naší databázi a neposkytujeme je třetím osobám), se Vaše dítě zuje 
a svlékne si svrchní oblečení – bunda, boty a podobně. Všechny věci a oblečení dítěte budou uloženy v prostoru šatny 
v dětském koutku, ve skříňce označené příslušným číslem. Toto číslo bude napsáno v přihlášce do dětského koutku. 
Doprovod dítěte ručí za klíč od příslušné skříňky. Při ztrátě klíče se odpovědný zástupce dítěte prokáže platným do-
kladem a zaplatí poplatek 50,- Kč za přidělání klíče. Prosíme nedávejte dětem do skříněk a do dětského koutku cenné 
věci (například zlatý řetízek, zlatý náramek, mobilní telefon, aj.), za případnou ztrátu nebo poškození neručíme!

4.  Při zadávání údajů do databáze, v žádném případě nezapomeňte upozornit pracovnici dětského koutku na případné 
zdravotní potíže.

5.  O vaše děti se starají pracovnice dětského koutku, které se jim plně věnují a mají pro ně vždy připravený program. 
Všechny tyto pracovnice mají zkušenosti.

6.  Dítě může převzít pouze osoba, která je uvedena na přihlášce. V případě, že bude dítě vyzvedávat osoba jiná než oso-
ba, která dítě do dětského koutku přivedla, je nutné to nahlásit personálu dětského koutku, který si to zaznamená. 
Tato osoba musí být starší 18-ti let.

7.  V případě nutností Vašemu dítěti zapůjčíme náhradní oblečení v ceně 100 Kč za kus. Tuto částku od vás vybereme 
jako zálohu, která vám bude, v případě vrácení oděvů do 14-ti dní, celá vrácena. V případě, že budou děti pracovat 
s materiály, se kterými by se mohly ušpinit, bude jim zapůjčen pracovní plášť sloužící jako ochrana oděvu.

8. Pro okamžitou potřebu spojení s dětským koutkem je v DK zřízena mobilní telefonní linka: 774 892 840.
9. Při pobytu Vašeho dítěte v dětském koutku delšího než 30 minut bude dítěti poskytnut pitný režim.
10. Všechny děti v dětském koutku jsou pojištěny
11.  V případě nevyzvednutí dítěte do 20:00 hod. bude dítě převezeno do naší domácí péče, kde mu bude poskytnuto 

potřebné zázemí až do příchodu rodičů. V takovém případě se snažíme kontaktovat rodiče na uvedených adresách 
a telefonech, dále informujeme policii České republiky, v individuálních případech příslušené sociální orgány.  
Za každou započatou hodinu po 20:00 hod. je účtována částka 100,- Kč.

12. Paragon Vám vystaví pracovnice nebo pracovník dětského koutku na požádání. Děkujeme.

CENÍK DĚTSKÉHO KOUTKU

Každá další započatá hodina (až do konce otevírací doby dětského koutku) 
bude účtována po 60,- Kč za každou započatou hodinu. Doporučená doba pobytu pro Vaše dítě: 2 hodiny.

ZODPOVĚDNOST ZA VAŠE DĚTI PŘEBÍRÁ:
Mgr. Elena Ježková, IČO: 738 095 78, Spolí 19, 379 01 Třeboň, mobil: 608 860 938

Do 60 minut 105,- Kč
61 – 90 minut 150,- Kč

91 – 120 minut 195,- Kč
121 – 150 minut 240,- Kč
151 – 180 minut 295,- Kč


