
REGULAMIN POKOJU ZABAW FCI KIDS 

 

1. W Fitness Clubie Imperium dbamy o bezpieczeństwo powierzanych nam dzieci. Dlatego do Pokoju Zabaw FCI Kids (pokoju zabaw) zapraszamy dzieci, 
które maja ukończone 3 lata i nie ukończyły 10 lat (o wzroście nieprzekraczającym 140 cm). 

 
2. Dziecko może zostać przyjęte do pokoju zabaw na podstawie całkowicie wypełnionego przez opiekuna prawnego dziecka (osoba pełnoletnia) 

formularza zgłoszeniowego. Opiekun zobowiązany jest powiadomić personel o chorobach, nietypowych zachowaniach i posiadanym przez dziecko 
sprzęcie rehabilitacyjno–medycznym np. okulary, aparat słuchowy, pompa insulinowa itp. mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo tak 
dziecka, jak i osób przebywających z nim w pokoju zabaw (opiekun na odwrocie formularza zobowiązany jest napisać oświadczenie, że ponosi pełną 
odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje tj. zagubienie, zniszczenie sprzętu). Formularz zgłoszeniowy musi być wypisany dla każdego dziecka 
osobno. 

 
3. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik może poprosić o dokument potwierdzający datę urodzenia. W przypadku jego braku 

pracownik podejmuje decyzję o pobycie dziecka w pokoju zabaw kierując się wyłącznie zapewnieniem jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa. 
 

4. Dzieci bawiące się w pokoju zabaw muszą być samodzielne w zakresie spełniania potrzeb fizjologicznych i wszelkich innych. 
 

5. Usługa opieki nad dzieckiem w pokoju zabaw FCI Kids jest skierowana do opiekunów prawnych będących Członkami FCI z aktywnymi karnetami oraz 
beneficjentów programów partnerskich typu Multisport, FitSport, FitProfit, OK System. Aby pozostawić dziecko w pokoju zabaw należy odebrać w 
recepcji specjalny kupon z numerem, a następnie przekazać go opiekunce w pokoju zabaw FCI Kids. Ten sam numer otrzymuje pozostawiający 
dziecko opiekun (stempel na nadgarstku). Opiekun dostaje tyle stempli, ile dzieci powierza opiece pracowników pokoju zabaw FCI Kids. Przy wyjściu 
z klubu kupon należy zwrócić w recepcji klubowej. 

 
6. Czas pobytu dziecka w pokoju zabaw jest ograniczony do czasu trwania przebywania opiekuna prawnego dziecka w Fitness Clubie Imperium.  

 
7. Dziecko wchodzące na teren pokoju zabaw powinno zdjąć obuwie oraz wszelkie przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie, np. wisiorki, 

bransoletki i umieścić je w pojemniku oznaczonym tym samym numerem, który widnieje na kuponie otrzymanym w recepcji klubowej. 
 

8. Dziecko wchodzące na teren pokoju zabaw powinno przekazać opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty np. odtwarzacz MP3, telefon 
komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Pracownicy Pokoju Zabaw FCI Kids nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub 
zaginięcie w/w przedmiotów. 

 
9. Na terenie pokoju zabaw dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów. 
10. Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na terenie pokoju zabaw należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
 

11. Prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody umyślne lub uszkodzenie mienia należącego do klubu wyrządzone przez 
dziecko podczas jego pobytu w pokoju zabaw FCI Kids. 

 
12. Dzieci niepełnosprawne mogą zostać przyjęte do pokoju zabaw jedynie wraz z opiekunem. Opiekun na odwrocie formularza zobowiązany jest 

napisać oświadczenie, że ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w pokoju zabaw. 
 

13. Dziecko jest zawsze odbierane z pokoju zabaw przez osobę, która je pozostawiła w pokoju zabaw. Przy odbiorze dziecka, wymagana jest zgodność 
podpisów na formularzu oraz pieczątki/tek na nadgarstku opiekuna. 

 
14. Maksymalna liczba dzieci w pokoju zabaw wynosi 9 osób. Pod opieką jednego pracownika może znajdować się maksymalnie 9 dzieci. 

 
15. Do pokoju zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie pracowników FCI Kids mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych 

uczestników zabaw (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, zakatarzone, przebywające chorobę zakaźną itp.). 
 

16. W przypadku ewakuacji, wszystkim dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta opieka pracowników FCI Kids.  
 

17. Opiekunowie prawni, którzy chcą zostawić dziecko w pokoju zabaw muszą być posiadaczami aktywnych karnetów Fitness Clubu Imperium lub kar 
partnerskich typu Benefit Systems, FitProfit, FitSport oraz OK System. 

 
18. Członkowie klubu z aktywnym karnetem są zwolnieni z opłaty za pozostawienie dziecka w pokoju zabaw FCI Kids. Cena za tą samą usługę dla 

beneficjentów programów partnerskich typu FitProfit, Multisport, FitSport, OK System oraz innych wynosi 5 złotych za jednorazowe pozostawienie 
dziecka w pokoju zabaw FCI Kids (płatne gotówką w recepcji klubu po odbiorze dziecka z pokoju zabaw).  

 
19. Godziny otwarcia pokoju zabaw FCI Kids są na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej klubu:  www.club-imperium.pl. 

 
20. Każdy opiekun zostawiający dziecko w pokoju zabaw akceptuje regulamin Fitness Clubu Imperium dostępny w recepcji klubu. 

 
21. Regulamin Pokoju Zabaw FCI Kids obowiązuje od dnia 15.07.2015 roku. 

 


