
REGULAMIN 
CENTRUM KREATYWNEJ ZABAWY I EDUKACJI 

„SŁONECZNA WYSPA”

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Centrum Kreatywnej Zabawy i 
Edukacji Słoneczna Wyspa” zwanego dalej „Centrum”.

2. Strefa zabaw w Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji „Słoneczna Wyspa” 
przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Młodsze dzieci do lat 3 mogą 
korzystać ze „strefy maluszka” pod opieką dorosłych.  

3. Pozostawienie dziecka w Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji „Słoneczna Wyspa” 
pod wyłączną opieką personelu Centrum odbywa się na wyłączną odpowiedzialność 
opiekuna. 

4. Dzieci wchodzą na strefę zabaw w czystych skarpetkach (najlepiej antypoślizgowych). 
5. Dorośli nie wchodzą na strefę zabaw a jeśli to konieczne – w czystych skarpetkach lub 

w ochraniaczach na buty.
6. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub 

jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. 
7. Korzystanie ze strefy zabaw przez dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe lub inne 

urządzenia z których korzystanie przez dziecko jest konieczne ze względu na stan 
zdrowia dozwolone jest wyłącznie w obecności opiekuna. 

8. Personel Centrum zaznajamia dziecko z możliwościami spędzania czasu w Centrum. 
9. Jedzenie i napoje można spożywać tylko w wyznaczonej strefie. 
10.Na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania 

alkoholu, a także wprowadzania zwierząt. 
11. Wszelkie okrycie wierzchnie, obuwie oraz plecaki, torby i reklamówki należy pozostawić 

w wyznaczonym miejscu przed wejściem na strefę zabaw. 
12.Z urządzeń zabawowych i pomocy edukacyjnych znajdujących się na terenie Centrum 

należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13.Podczas zabawy:  

a. nie należy popychać innych dzieci
b. nie należy wynosić piłek z basenu 
c. nie należy wnosić jedzenia i picia do strefy zabaw
d. zabrania się spożywania jedzenia i picia podczas zabawy
e. zabrania się skakania z antresoli oraz wchodzenia na barierkę zabezpieczającą 

na antresoli dla dzieci.
14.Ze względów epidemiologicznych personel Centrum może odmówić wstępu dzieciom 

widocznie chorym. 
15.Opiekun przed wejściem dziecka na strefę zabaw oświadcza, że zapoznał się 

z regulaminem.
16.Wszelkie szkody na mieniu lub osobie winy być zgłaszane przed opuszczeniem Centrum,

pod rygorem uznania, iż nie powstały w Centrum. 
17.  Za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez dziecko wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun. 



18.Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione, Centrum Kreatywnej Zabawy i 
Edukacji nie ponosi odpowiedzialności. 

19.Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

20. Pozostawianie dziecka pod opieką personelu Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji 
„Słoneczna Wyspa” na określony czas. 

a. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Centrum pod opieką personelu 
na określony czas. W takim wypadku pełnoletni opiekun powinien wyraźnie 
zgłosić chęć oddania dziecka pod opiekę Centrum podczas jego nieobecności 
i uzyskać zgodę od pracownika Centrum. Jednocześnie właściciel zastrzega sobie
prawo odmowy wyrażenia zgody na pozostawienie dziecka w Centrum 
przez opiekuna podczas jego nieobecności. 

b. Pozostawienie dziecka w Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji „Słoneczna 
Wyspa” jest płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

c. Dziecko powinno zostać odebrane przez opiekuna który je pozostawił Centrum 
Kreatywnej Zabawy i Edukacji, chyba że opiekun przed pozostawieniem dziecka 
w Centrum pisemnie upoważni inną osobę wskazaną w Karcie Zgłoszenia 
do odbioru dziecka z Centrum. 

d. Przy oddawaniu dziecka pod opiekę Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji 
opiekun powinien wypełnić i przekazać personelowi Kartę Zgłoszenia dziecka.

e. Podczas pozostawienia dziecka pracownicy Centrum dbają o jego 
bezpieczeństwo. 

f. Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma 
informację o takiej konieczności, w szczególności w razie choroby dziecka, 
czy innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci 
przebywających w Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji. 

g. Opiekun zobowiązany jest poinformować pracownika Centrum o wszelkich 
okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ 
na zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie pobytu w Centrum 
„Słoneczna Wyspa”, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych 
przez dziecko schorzeniach, takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, 
uczulenia itp. czy o niepełnosprawności dziecka. 

h. Opiekun oddając dziecko pod opiekę Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji 
„Słoneczna Wyspa”  powinien zaopatrzyć dziecko w przekąskę i picie. Proponuje 
się pozostawienie dodatkowego ubrania na zamianę. 

i. Maksymalny czas pozostawienia dziecka w Centrum bez opiekuna to  4h. 


