
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO KOUTKU VE SPOTOVNĚ-REKREAČNÍM 

AREÁLU PETYNKA 

Provozní doba dětského koutku 

1. Otevírací doba dětského koutku je stanovena dle aktuálně stanovené provozní doby. 

2. Provozovatel je oprávněn omezit provozní dobu dětského koutku.  

 

Vstup dětí do dětského koutku 

1. Vstupem dítěte do dětského koutku rodič, zákonný zástupce nebo osoba odpovědná za dítě 

prohlašuje, že souhlasí s provozním řádem dětského koutku, s jeho dodržováním a současně 

prohlašuje, že bude dbát všech pokynů odpovědných osob provozovatele dětského koutku (dále 

jen „dozor").  

2. Dětský koutek je určen dětem od 3 – 8 let.   

3. Kapacita dětského koutku je určena maximálním počtem 10 dětí.  

4. Vstup do dětského koutku je povolen pouze po zaplacení vstupného.  

5. Maximální povolena doba pobytu dítěte v dětském koutku je 2 hodiny. 

6. V případě potřeby je dozor provozovatele oprávněn regulovat počet dětí umístěných v dětském 

koutku. 

7. Vstup není povolen dítěti s infekčním onemocněním nebo nachlazením.  

8. Vstup do dětského koutku není povolen, jestliže není přítomen dozor.  

9. Před umístěním dítěte do dětského koutku je rodič, případně zákonný zástupce nebo osoba 

odpovědná za dítě (dále jen „rodič") povinna sdělit osobě pověřené dozorem nad provozem 

dětského koutku potřebné údaje o dítěti a své telefonní spojení pro účely kontaktování v případě 

vzniklých problémů s pobytem dítěte v dětském koutku. Osobní údaje jsou chráněny ve smyslu 

zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

10. Rodič je dále povinen sdělit dozoru veškeré známé alergie dítěte nebo jiné zdravotní problémy, 

které by mohly negativně ovlivnit pobyt dítěte v dětském koutku.  

11. Vstup do dětského koutku není povolen s: 

 koly, bruslemi, skateboardy, koloběžkami, apod.; 

 zvířaty; 

 s jídlem (všeho druhu), žvýkačkou nebo bonbónem.  

 

Pravidla v dětském koutku 

1. Za škodu způsobenou dítětem umístěném v dětském koutku odpovídá jeho rodič. 

2. Dítě umístěno v dětském koutku nesmí mít při sobě ani na sobě žádné ostré předměty a cennosti. 

3. V dětském koutku není povoleno používat žádné předměty (ostré, horké), které by mohly 

ohrozit zdraví a bezpečí dítěte nebo jiných dětí umístěných v dětském koutku. V opačném 

případě je dozor oprávněn vyloučit takové dítě z dětského koutku bez náhrady vstupného.  

4. Dítě je povinné chovat se v dětském koutku ukázněně, ohleduplně k ostatním dětem, dbát 

pokynů dozoru, neohrožovat svým chováním sebe ani ostatní děti. V opačném případě je dozor 

oprávněn takové dítě z dětského koutku vyloučit bez náhrady vstupného.  



 

 

5. Dítěti je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat vybavení dětského koutku. V opačném 

případě bude dozorem vyloučeno z dětského koutku bez náhrady vstupného. Jestliže dojde 

k poškození zařízení dětského koutku, může provozovatel Sportovně-rekreačního areálu 

vyvozovat z předmětného poškození odpovědnost zákonného zástupce dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

6. Dítě je povinné neprodleně sdělit dozoru všechny zdravotní obtíže, které se u něj vyskytly během 

pobytu v dětském koutku. 

7. Po skončení vymezené doby pobytu dítěte v dětském koutku je rodič povinen si dítě neprodleně 

vyzvednout. Za tímto účelem bude v nezbytném případě telefonicky kontaktován na uvedeném 

telefonním čísle. V případě, že si rodič nevyzvedne dítě v určeném čase, bude povinen uhradit 

zpětně cenu vstupného za překročenou dobu pobytu dítěte v dětském koutku.  

8. Dětský koutek je pod trvalým dohledem kamerového systému provozovatele Sportovně-

rekreačního areálu Petynka. Provoz kamerového systému je realizován v souladu se zákonem č. 

101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 

 

 

 

Provozovatel:  SNEO, a.s. 

   Nad Alejí 1876/2 

   162 00 Praha 6 

Vlastník:   totožný s provozovatelem 

Odpovědný vedoucí: Ondřej Renský 

Kontakty:   778 771 330, orensky@sneo.cz 

První pomoc:   155 (zdravotnická záchranná služba) 

 

Provozní řád schválen v Praze dne: 1. 6. 2018 

      


