Pravidla pro využití prostor MC Žabka za účelem oslav narozenin dětí
1. MC Žabka nabízí pro registrované zájemce provoz herny za účelem organizace oslav narozenin
dětí předškolního věku (dále jen služba).
2. Využití prostoru je pouze pro registrované návštěvníky v MC Žabka.
3. Herna je za účelem služby v provozu po vzájemné dohodě mezi MC Žabka a zájemcem. Zájemce
souhlasí s tím, že celková doba pobytu je přibližně 3 hodiny.
4. Výše tohoto základního příspěvku činí 800,- Kč, tato částka zahrnuje pronájem všech prostor MC
vč. jeho vybavení, vysátí koberce, vytření podlah, úklid WC, dozor zodpovědné osoby z řad
pracovnic MC Žabka. K dispozici je možnost použití kuchyňky, nádobí, rychlovarné konvice,
mikrovlnné trouby, lednice, televizí v hernách, DVD přehrávačů.
5. V případě, že se zájemce a koordinátorka MC Žabka dohodli na delší celkové době pobytu,
zájemce souhlasí s tím, že nad rámec 3 hod se bude finančně podílet částkou 150,- Kč za každou
započatou hodinu.
6. V případě, že akce proběhne v sobotu nebo v neděli, bude základní příspěvek zvýšen z 800,-Kč na
1.000,-Kč a každá další započatá hodina nad rámec 3 hodin bude zvýšena ze 150,-Kč na 200,-Kč.
7. Zájemci lze poskytnout další služby:
 výzdoba balónky, krep. barevné proužky apod.

200,-Kč / akci

 pronájem zahrady, grilu, zahradního nábytku, herních prvků

300,-Kč/ akci

8. Zájemce je povinen složit vratnou kauci 1.000,- Kč, tato může být použita v případě poškození
vybavení herny (hračky, koberce, nádobí apod.), na úhradu nákladů s opravou.
9. Zájemce je povinen řídit se provozním řádem herny MC Žabka a zajišťovat řádný dozor nad svými
dětmi.
10. Nejvyšší přípustný počet účastníků na akci je 20 osob včetně dětí.
11. Je přísně zakázáno manipulovat s nábytkem, přenášet jídlo a pití do velké i malé herny!
12. Dále je zakázáno pohybovat se v jiných prostorách DDM (1. a 2. patro)!
13. Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách či ponožkách.
14. V celém areálu DDM vč. MC a školní zahrady je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné
návykové látky!
15. Své dítě doprovázejte na WC a zde po něm ukliďte, na nočník děti vysazujte také v prostorách
chodbičky u WC.
16. Zájemce je povinen provést základní úklid: umytí a úklid nádobí, otření stolů, veškeré hračky dát
na svá místa, odpadky uložit do popelnice.
17. V případě vzniklé škody na zařízení či vybavení MC, je toto zájemce povinen nahlásit pracovnici
MC (dozor zodpovědné osoby na akci).
18. Zájemce se zavazuje dodržovat při svém pobytu v herně právní normy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární a hygienické předpisy.

