
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ANIMAČNÍHO KLUBU

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

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

3. 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.

4. 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.

5. Hry či jiné zařízení umístěné v animačním klubu nelze půjčovat mimo prostory animačního klubu 
a dětského koutku.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

12. 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.

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


