
REGULAMIN POKOJU MALUCHA 
 

1. Niniejszym regulamin określa warunki przebywania dzieci w Pokoju Malucha na czas 
pobytu członka Klubu Life na zajęciach ,a zarazem rodzica lub opiekuna prawnego 
dziecka oddanego pod opiekę pracownika Pokoju Malucha . 

2. Warunkiem przebywania dziecka w Pokoju Malucha jest członkostwo w Klubie Life  rodzica 
lub opiekuna prawnego dziecka. 

3. Pokój Malucha jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat do 11 lat. 
4. Dzieci mogą przebywać na czas pobytu rodzica/opiekuna w Klubie Life pod opieką 

pracownika   Pokoju Malucha od poniedziałku do piątku w godz.16.00 - 21.00 
5. Dzieci przebywające w Pokoju Malucha mają obowiązek; 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa; 
- bezwzględnie podporządkować się opiekunowi;  
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne, itp.; 
- bez wiedzy opiekuna  nie oddalać się od grupy; 
- zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 
- każde dziecko ma dbać o  bezpieczeństwo swoje i innych; 
- zachować ostrożność w zabawach , nie krzywdzić słabszych i młodszych; 
- dbać o higienę po skorzystaniu z toalety; 
- nie śmiecić (śmieci wrzucamy do kosza). 

6. W czasie przebywania w Pokoju Malucha rodzic/opiekun zobowiązany jest do przebrania 
dziecka w obuwie miękkie i pozostawienie odzieży wierzchniej w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

7. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby wartościowe rzeczy 
(pieniądze , telefony komórkowe itp.), nie pozostały na czas przebywania dziecka w Pokoju  
Malucha. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione, lub uszkodzone w czasie 
pobytu dzieci  w Pokoju Malucha.  

8. Rzeczy znalezione, dziecko oddaje pracownikowi Pokoju Malucha.  
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiadają rodzice/opiekunowie dziecka 
10.  W trosce o bezpieczeństwo i komfort dzieci korzystających z  Pokoju Malucha Zarządca 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Pokoju Malucha  dzieci w następujących 
przypadkach: 
• Choroby; 
• Agresywne zachowania; 
• Inne problemy wychowawcze. 

11.  O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie Pokoju Malucha decyduje Zarządca 
 

RODZICE/OPIEKUNOWIE POZOSTAWIAJĄCY DZIECKO W POKOJU MALUCHA OŚWIADCZAJĄ, 
 ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM POKOJU MALUCHA 


