vyzvednutí dítěte

přihlášení dítěte
1
2
3
4
45
6

vyberte si skříňku, pro každé dítě samostatně
do skříňky odložte oblečení a boty
skříňku uzamčete a klíč si nechte u sebe
na recepci nahlaste číslo skříňky
při první návštěvě si připravte doklad
prokazující věk dítěte
přihlásit dítě mohou pouze osoby starší 18 let

na recepci nahlaste číslo, pod kterým je Vaše
dítě evidováno
prokážete se klíčem od skříňky
2 dítě bude přivoláno na recepci
3 vyzvednout dítě mohou osoby starší 18 let
4 na vyžádání se prosím prokažte osobním
dokladem, případně dokladem dítěte
1

pobyt dítěte v dětském koutku
Personál dětského koutku připravuje pro děti pestrý program. Po celou dobu pobytu v dětském koutku děti
dodržují pitný režim. Všichni zaměstnanci mají pedagogické nebo zdravotnické vzdělání, jsou náležitě proškoleni a starají se o bezpečnost Vašich dětí.

důležité informace
Dětský koutek slouží pro děti od 3 do 10 let. Tato věková hranice je striktně stanovena v živnostenském
zákoně.
Po celou dobu pobytu v dětském koutku jsou Vaše děti pojištěny. Děti s nachlazením nebo infekčními chorobami nemohou být do dětského koutku přijaty. Alergie nebo jiné zdravotní problémy je důležité nahlásit
u příjmu dítěte, abychom mohli předejít případným problémům. Návštěvu dětí, které vyžadují zvláštní péči,
nahlaste prosím předem telefonicky. Z bezpečnostních i osobních důvodů neopouštějte prosím Centrum
Olympia po dobu pobytu Vašeho dítěte v dětském koutku. V případě, že dítě bude vyžadovat Vaši přítomnost, přivoláme Vás telefonicky nebo rozhlasem. Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je prostor monitorován
kamerovým systémem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem
na ochranu osobních údajů.
ceník

provozní doba
pondělí - pátek
sobota - neděle

10.00 – 21.00 hodin
9.00 – 21.00 hodin

děti jsou přijímány
do 20.30 hodin

slevy
Dítě, které má narozeniny nebo svátek, má vstup do dětského
koutku ZDARMA. Vstup zdarma je po dobu 2 hodin.
Slevy je potřeba oznámit a zkontrolovat při nahlašování dítěte.
provozovatel: Carmen team, s.r.o. U dálnice 777, Modřice 664 42
IČ: 26257696 DIČ: CZ26257696 tel: 547 217 992 mobil: 724 227 673
email: detskykoutek@olympia-centrum.cz facebook/dk.olympia.brno
www.dk-olympia.cz

1:00
50 Kč
70 Kč
1:30
100 Kč
2:00
125 Kč
2:30
150 Kč
3:00
200 Kč
4:00
300 Kč
5:00
400 Kč
6:00
500 Kč
7:00
600 Kč
8:00
ztráta klíče
100 Kč
pozdní vyzvednutí dítěte 100 Kč
zapůjčení náhradního oblečení
(vratná kauce)
200 Kč

Pravidla pro získání klubové karty Dětského koutku v OC Olympia Brno
Věk dítěte pro získání klubové karty – 3-10 let
Pro registraci je potřeba vyplnit registrační formulář, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.
Výhody věrnostního programu Dětského koutku v OC Olympia Brno
První dvě hodiny každé 10 návštěvy Dětského koutku v OC Olympia Brno zdarma.
První dvě hodiny Dětského koutku v OC Olympia Brno v den narozenin nebo svátku dítěte zdarma.
Držitelé klubové karty mohou uplatnit slevu v partnerských obchodech v OC Olympia Brno po předložení karty
během nákupu.
Body věrnostního programu Dětského koutku v OC Olympia Brno
Body lze získat za následující ak vity:
2 body - návštěva Dětského koutku OC Olympia Brno v průběhu
daného kalendářního roku s předložením klubové karty (nevztahuje
se na návštěvu zdarma)
2 body - účast akci Radovánky v Olympii Brno v daném kalendářním
roce
1 bod - nákup v partnerském obchodu OC Olympia Brno
(při předložení účtenky nad 500,- Kč na recepci DK). Aktuální seznam
partnerských obchodů je k dispozici na recepci DK.
Za body je možné získat následující dárky
40 bodů - Hlavní cena
20 bodů - Větší hračka nebo dárek
12 bodů - Menší hračka nebo dárek
8 bodů - Malá hra nebo krea vní sada
6 bodů - Drobný dárek
Body jsou načítány a uplatňovány v průběhu aktuálního kalendářního roku (od 1.1. do 31.12).
Body za účast na Radovánkách v Olympii se budou načítat v průběhu registrace na Radovánkách. Body za návštěvu Dětského koutku v OC Olympia Brno a nákupy se budou načítat v Dětském koutku v OC Olympia Brno. Dárek
bude možné vyzvednout na recepci DK v Olympii Brno do 31.12. aktuálního kalendářního roku. Aktuální seznam
dárků je k dispozici na recepci Dětského koutku v OC Olympia Brno.
Odevzdáním vyplněného registračního formuláře na získání klubové projevuje každý (současný i budoucí) člen
věrnostního programu, resp. jeho zákonný zástupce svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
Výše je uvedený pouze výňatek pravidel klubu, plné znění pravidel klubu je uvedeno na webových stránkách

