
 

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. 

BESUCHERORDNUNG DES ANIMATIONSKLUBS
Der Animationsklub ist ein Kinderklub, der für Kinder bis zwölf Jahre geeignet ist. Er gehört zum WELLNESS 
HOTEL BABYLON und wird von der Gesellschaft CENTRUM BABYLON, a.s., mit dem Sitz Nitranská 1,  
460 12 Liberec betrieben.

Den Animationsklub besuchen und sich dort aufhalten dürfen im Rahmen der festgelegten Öffnungszeiten 
(diese werden beim Betreten des Animationsklubs angegeben) lediglich die Kinder von Hotelgästen des 
WELLNESS HOTELS BABYLON in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen Person über 18 Jahre, 
die die Aufsicht über das Kind übernimmt (im Folgenden nur „Elternteil“).

Der Aufenthalt im Animationsklub ist nur nach vorhergehendem Eintrag des Kindes in den Erfassungsbogen 
möglich, in dem der Name des Kindes und die Nummer des Hotelzimmers, in dem das Kind wohnt, 
eingetragen werden. Durch den Eintrag des Kindes in den Erfassungsbogen erklärt sich der Elternteil mit 
dieser Besucherordnung des Animationsklubs einverstanden.

Für Kinder bis 3 Jahre ist im Animationsklub der Spielraum mit dem Spielzeug bestimmt. Für Kinder ab 
3 Jahren ist im Animationsklub ein Tages-Bastelprogramm vorbereitet. Das Tages-Bastelprogramm ist 
an den Wandtafeln des Animationsklubs ausgehängt. Andere Aktivitäten können in diesem Raum nicht 
verlangt werden.

Spiele oder andere im Animationsklub befindliche Geräte dürfen nicht aus den Räumen des 
Animationsklubs entfernt/ausgeliehen werden.

Der Elternteil ist verpflichtet, während der gesamten Aufenthaltsdauer des Kindes im Animationsklub 
die entsprechende Aufsicht auszuüben, das Kind bei seinen Aktivitäten zu begleiten und eventuellen 
Verletzungen des Kindes vorzubeugen sowie zu verhindern, dass ein anderes Kind durch sein Kind 
angegriffen oder verletzt wird.

Die Verantwortung für die Sicherheit seines Kindes trägt stets der Elternteil, dies während der gesamten 
Dauer des Aufenthalts im Animationsklub. Die Mitarbeiter des Animationsklubs gewährleisten lediglich 
die Organisation, das Programm sowie die fachliche Leitung des Animationsklubs. Sie übernehmen keine 
Verantwortung für die Sicherheit des Kindes, und zwar auch nicht dann, wenn der Elternteil es ohne 
Aufsicht gelassen hat.

Sollte nach der festgelegten Öffnungszeit ein Kind ohne Aufsicht im Animationsklub bleiben, bringt es der 
Mitarbeiter des Animationsklubs in den Kinderspielraum, der sich neben dem Animationsklub befindet. 

Kranken Besuchern oder Personen, die mit einer Infektionskrankheit in Berührung gekommen sind, ist 
das Betreten des Animationsklubs verboten. Der Elternteil ist verpflichtet, die Teilnahme des Kindes 
genau abzuwägen, sofern auch nur ein Verdacht auf eine beginnende Erkrankung des Kindes bestehen 
sollte.

Jeder Besucher des Animationsklubs ist für seine persönlichen Sachen verantwortlich. Der Animationsklub 
haftet nicht für eventuelle Sachschäden, zu denen es durch Verlust, Beschädigung, Zerstörung oder 
Diebstahl gekommen ist.

Die Besucher des Animationsklubs sind verpflichtet, sich gegenüber den anderen Besuchern rücksichtsvoll 
zu verhalten und mit der Ausstattung des Animationsklubs sorgsam umzugehen. Der Elternteil ist für 
einen eventuellen Schaden verantwortlich, den sein Kind anderen Besuchern verursacht oder der an der 
Ausstattung des Animationsklubs entstanden ist.

Besuchern in schmutziger oder übel riechender Kleidung sowie Personen unter Einfluss von Suchtmitteln 
ist das Betreten des Animationsklubs verboten. Rauchen, der Genuss alkoholischer Getränke und anderer 
Suchtmittel sind im Animationsklub verboten.

Die Besucher sind verpflichtet, die Bemerkungen, Anweisungen und Entscheidungen der Mitarbeiter 
des Animationsklubs zu respektieren.


