
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ANIMAČNÍHO KLUBU 
 

Animační klub je dětský klub vhodný pro děti do dvanácti let, který je součástí hotelu 
WELLNESS HOTEL BABYLON a je provozován společností CENTRUM BABYLON, a.s., se 
sídlem Nitranská 1, 460 12 Liberec. 
 

Do animačního klubu mohou v rámci stanovené návštěvní doby (uvedena při vstupu do 
animačního klubu) přicházet a setrvávat pouze děti hostů hotelu WELLNESS HOTELU 
BABYLLN v doprovodu rodiče nebo jiné osoby starší 18 let, která vykonává nad dítětem 
dohled (dále jen jako „rodič“). 
 

V animačním klubu je možné setrvat pouze po předchozím zapsání dítěte do evidenčního 
archu, do kterého se zapisuje jméno dítěte a číslo pokoje, ve kterém je dítě v hotelu 
ubytováno. Zapsáním dítěte do evidenčního archu potvrzuje rodič souhlas s tímto 
návštěvním řádem animačního klubu. 
 

Pro děti do 3 let je v animačním klubu určena herna s hračkami. Pro děti od 3 let je 
v animačním klubu připraven denní výtvarný program. Denní výtvarný program je vyvěšený 
na nástěnkách animačního klubu. Jiné aktivity v tomto prostoru nelze vyžadovat. 
 

Hry či jiné zařízení umístěné v animačním klubu nelze půjčovat mimo prostory animačního 
klubu. 
 

Rodič je povinen po celou dobu pobytu dítěte v animačním klubu vykonávat náležitý dozor, 
doprovázet dítě při jeho aktivitách a předcházet případným zraněním dítěte a napadení, 
nebo ublížení jeho dítětem jinému dítěti. 
 

Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy rodič, a to po celou dobu jeho pobytu 
v animačním klubu. Pracovníci animačního klubu zajišťují pouze organizaci, program 
a odborné vedení animačního klubu a nepřebírají odpovědnost za bezpečnost dítěte, a to ani 
v případě kdy ho jeho rodič nechal bez dozoru. 
 

Zůstane-li dítě v animačním klubu bez dozoru v době po stanové návštěvní době, odvede jej 
pracovník  
animačního klubu do dětské herny nacházející se vedle animačního klubu. 
 

Do animačního klubu mají zákaz vstupu návštěvníci s probíhajícím onemocněním, nebo 
osoby, které přišly do styku s infekční chorobou. Rodič je povinen řádně zvážit účast dítěte, 
pokud je zde jen podezření na začínající onemocnění dítěte. 
 

Každý návštěvník animačního klubu je zodpovědný za své osobní věci. Animační klub 
neodpovídá za případné majetkové škody vzniklé ztrátou, poškozením, zničením nebo 
krádeží.  
 

Návštěvníci animačního klubu jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům 
a šetrně zacházet s vybavením animačního klubu. Rodič nese odpovědnost za případnou 
škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení 
animačního klubu. 
 

Do animačního klubu mají zákaz vstupu návštěvníci ve špinavém nebo zapáchajícím 
oblečení a osoby pod vlivem návykových látek. V animačním klubu je zakázáno kouření, 
požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 
 

Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí pracovníků 
animačního klubu. 

REGULAMIN KLUBU ANIMACJI

Klub Animacji jest klubem przeznaczonym dla dzieci do lat dwunastu, wchodzącym w skład 
hotelu WELLNESS HOTEL BABYLON. Prowadzony jest przez spółkę CENTRUM BABYLON, a.s.,  
z siedzibą przy ul. Nitranská 1, 460 12 Liberec, Republika Czeska.

Do Klubu Animacji mogą przychodzić w godzinach otwarcia (podanych przy wejściu do 
Klubu Animacji) i przebywać w nim wyłącznie dzieci gości hotelu WELLNESS HOTEL BABYLON  
w towarzystwie rodzica lub innej osoby powyżej 18. roku życia, która dzieckiem się opiekuje 
(zwanej dalej „rodzicem”).

W Klubie Animacji można przebywać wyłącznie po uprzednim wpisaniu dziecka na kartę 
ewidencyjną, na której należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer pokoju, w którym 
dziecko jest w hotelu zakwaterowane. Wpisanie dziecka na karcie ewidencyjnej oznacza 
akceptację przez rodzica niniejszego regulaminu Klubu Animacji.

Dzieci do lat 3 mają w Klubie Animacji do dyspozycji salę zabaw z zabawkami. Dla dzieci powyżej 
3. roku życia w Klubie Animacji przygotowany jest dzienny program zajęć. Dzienny program 
zajęć umieszczony jest na tablicach ściennych Klubu Animacji. Na terenie Klubu Animacji nie 
można wymagać prowadzenia innych zajęć.

Nie ma możliwości wypożyczania gier i innych urządzeń znajdujących się w Klubie Animacji poza 
teren Klubu Animacji.

Przez cały czas pobytu dziecka w Klubie Animacji rodzic ma obowiązek odpowiedniego pilnowania 
dziecka, towarzyszenia mu w jego zajęciach i zapobiegania ewentualnym obrażeniom dziecka,  
a także atakom lub wyrządzeniu krzywdy przez jego dziecko innemu dziecku.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka ponosi w każdym przypadku rodzic  
przez cały czas jego pobytu w Klubie Animacji. Pracownicy Klubu Animacji zapewniają  
wyłącznie organizację, program i merytoryczne prowadzenie Klubu Animacji, nie ponoszą  
natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, także w przypadku, gdy rodzic 
pozostawia dziecko bez opieki.

Jeżeli dziecko zostanie bez opieki w Klubie Animacji po ustalonych godzinach otwarcia, pracownik 
Klubu Animacji odprowadzi je do sali zabaw dla dzieci znajdującej się obok Klubu Animacji.

Do Klubu Animacji zabrania się wstępu osobom chorym lub osobom, które miały kontakt  
z chorobą zakaźną. Rodzic powinien należycie rozważyć udział dziecka, jeżeli istnieje podejrzenie 
rozpoczynającej się choroby dziecka.

Każdy gość Klubu Animacji ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste. Klub Animacji 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe powstałe w wyniku utraty, 
uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.

Goście Klubu Animacji mają obowiązek zachowywania się ze stosownym szacunkiem wobec 
pozostałych gości i ostrożnego obchodzenia się z elementami wyposażenia Klubu Animacji. 
Rodzic ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko innym 
gościom lub za szkody spowodowane w wyposażeniu Klubu Animacji.

Do Klubu Animacji zabrania się wstępu osobom w brudnym lub śmierdzącym ubraniu oraz 
osobom pod wpływem substancji uzależniających. W Klubie Animacji obowiązuje zakaz palenia, 
spożywania napojów alkoholowych i innych substancji uzależniających.

Goście mają obowiązek stosowania się do uwag, zaleceń i postanowień pracowników Klubu 
Animacji.


