
PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY KULTURNÍHO A RODINNÉHO CENTRA CoByDup, z.s. 
 
Provozní doba: Po–Pá 08:00–12:00  a dále dle rozvrhu 
Kapacita  KRC:  15 dětí + doprovod 
 

1. Tělocvična kulturního a rodinného centra CoByDup je provozována spolkem Kulturní a 
rodinné centrum CoByDup z.s. (dále jen KRC). KRC si klade za cíl podporovat a rozvíjet 
sociální vztahy mezi dětmi a rodiči. 

 
2. Tělocvična kulturního a rodinného centra je zařízení, sloužící k vzájemnému setkávání 

rodičů a dětí školního a předškolního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít 
v kontaktu s okolním světem. Rodičům nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat 
mateřskou a rodičovskou dovolenou, navázat nová přátelství, získat nové zkušenosti 
a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Děti pod dohledem svých rodičů, nebo 
kvalifikovaných lektorů získávají první zkušenosti před vstupem do školky, navazují nové 
kontakty, zvykají si na dětský kolektiv. 

 
3. Děti do 3 let mohou přicházet na programy připravované v rámci KRC pouze v doprovodu 

dospělé osoby. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to 
po celou dobu pobytu v KRC. Proto nenechávejte děti bez dozoru. Výjimkou je Ježkův 
klubík, který je určen pro děti mladší 3 let, bez doprovodu rodičů. 
Děti od 3 let a účastníci Ježkova klubíku mohou na vymezené kroužky zůstávat 
v prostorách KRC bez doprovodu. V těchto kroužcích je zajištěn dohled nad dětmi 
kvalifikovaným lektorem. Pokud by však dítě opakovaně nerespektovalo příkazů lektora, 
bude vyžadována přítomnost odpovědné osoby.  
Odpovědná osoba předá dítě při příchodu na kroužek lektorovi, nebo recepční a po 
ukončení kroužku si dítě osobně převezmete zpět. 
 

4. Zákonný zástupce dítěte, které se účastní kroužku, nebo jiných aktivit bez doprovodu 
zákonného zástupce, stvrzuje svým podpisem, že si není vědom(a) žádných zdravotních 
ani psychických omezení dítěte, která by ohrozila zdravotní stav, či bezpečnost dítěte, nebo 
ostatních účastníků během kurzu, na který je dítě přihlášeno. Pokud jsou zákonnému 
zástupci dítěte známa nějaká fyzická či psychická omezení dítěte, bude o nich neprodleně 
informovat lektora kurzu.  
Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že dítě bude během konání kurzu respektovat pokyny 
lektora kurzu. V opačném případě může dojít k vyloučení dítěte z kurzu (po předchozím 
varování dítěte i rodiče) bez nároku na vrácení adekvátní části kurzovného. Zákonný 
zástupce  prohlašuje, že si je vědom(a), že lektor neručí za jakékoliv následky způsobené 
neukázněným, či nepřiměřeným chováním dítěte. 

 
5. Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že si je vědom(a), že lektor neručí za žádné 

cennosti ani finanční částky, které bude mít účastník kurzu u sebe v průběhu kurzu.   
 

6. V případě úrazu dítěte, jsou lektor nebo recepční povinni poskytnout doprovodné osobě 
pomoc při ošetření dítěte. Za úrazy způsobené nepozorností doprovodu v prostorách 
tělocvičny centra nezodpovídáme. 
Pokud doprovodná osoba není přítomna, dítěti poskytne první pomoc lektor, nebo recepční 
a v případě potřeby bude doprovodná osoba ihned kontaktována. U vážnějších úrazů bude 
lektorem nebo recepční okamžitě přivolána záchranná služba první pomoci.  
Všechny úrazy budou evidovány v knize úrazů. 

 
7. Návštěvník bude při vstupu do tělocvičny KRC požádán o nahlášení jména, příjmení a roku 

narození dítěte, dále jména, příjmení a telefonního kontaktu doprovodné osoby a v případě 
souhlasu e-mailové adresy pro měsíční zasílání informačních materiálů KRC. Poté zaplatí 
vstupné dle platného ceníku. Zaplacením vstupného návštěvník souhlasí s provozním 
řádem tělocvičny KRC CoByDup a dále souhlasí, aby KRC CoByDup, z.s. se sídlem 
Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČO: 26555310, příp. jím zmocnění či pověření 
zpracovatelé, zpracovávalo a uchovávalo nahlášené osobní údaje ve smyslu zákona č. 



101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a  to za účelem evidence v KRC 
a marketingových potřeb občanského sdružení po dobu 5 let. 

 
8. Návštěvníci KRC a akcí touto organizací pořádaných souhlasí, aby KRC v rámci svých 

kurzů a veřejných akcí pořizovalo, zpracovávalo a zveřejňovalo jejich fotografie za účelem 
prezentace a propagace pořádaných akcí a propagace celého KRC. Dále souhlasí, aby 
pořízené fotografie KRC, jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č 101/2000 S., o 
ochraně osobních údajů, uchovávala jak v papírové, tak v elektronické podobě a používalo 
je k výše uvedeným účelům po celou dobu fungování KRC; v případě nesouhlasu je 
potřeba nesouhlas vyjádřit písemně. 
 

9. Informace o návštěvnících jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu KRC, 
oprávněné orgány státní správy a samosprávy, a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
10. V prostorách tělocvičny KRC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky. 
 

11. Vstup do tělocvičny KRC je možný pouze v přezůvkách, či jiné vhodné sálové obuvy (se 
světlou podrážkou) Své svršky a obuv odkládejte v prostoru tomu určeném. Za své osobní 
věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže, či poškození nepřebírá KRC 
zodpovědnost za vzniklou škodu. Prostor pro kočárky je vyhrazen na zahradě – 
v uzamykatelné kočárkárně. Klíč od kočárkárny si lze vypůjčit na recepci. Za nezamčený 
kočárek nepřebírá KRC zodpovědnost. 

 
12. Do tělocvičny KRC mají přísný zákaz vstupu děti, či rodiče s akutně probíhajícím 

onemocněním, včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. 
Maminky, buďte rozumné a nevoďte do KRC děti, ani při pouhém podezření na začínající 
nemoc. Pracovníci centra mohou při takovém podezření vyloučit dítě z programu. 

 
13. Návštěvníkům KRC nabízíme možnost občerstvení – recepční KRC Vám ochotně uvaří čaj 

nebo kávu. V případě potřeby Vám recepční KRC ohřeje Vámi donesené jídlo, nebo uloží, 
na dobu Vašeho pobytu, jídlo do lednice. 

 
14. Jídlo a pití je povoleno konzumovat pouze v prostoru k tomu určeném. Každý rodič 

(doprovod) krmí pouze své dítě a po sobě i svém dítěti také vše uklidí. Úklidové prostředky 
jsou na požádání k dispozici. 

 
15. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte bez dozoru horké nápoje, či pokrmy na místech, 

kam děti dosáhnou. 
 

16. V prostoru tělocvičny je konzumace jídla a pití zakázána. 
 

17. Každý rodič dbá o čistotu rukou svého dítěte. 
 

18. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na dětském WC jsou 
k dispozici nočníky. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách WC. Děti je možno 
přebalit na přebalovacím pultu umístěném v koupelně. Prosíme, použité pleny si odnášejte. 
Nočník a přebalovací pult po použití vždy pečlivě očistěte. Prosíme návštěvníky, aby vše 
udržovali v čistotě. 

 
19. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte se svými dětmi hračky na své místo. 

Udržujte pořádek v prostorech KRC, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. 
Dbejte na to, aby se děti k vybavení KRC chovaly šetrně. Hračky neodnášejte z prostor 
KRC. KRC v herně nemá z hygienických důvodů hračky určené pro děti od 0 do 1 roku. 

 
20. Buďte tolerantní k vzájemnému poznávání dětí. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému dítěti 

neublížilo. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi. 



 
 

21. Návštěvníci tělocvičny KRC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení lektorů nebo 
dalších pracovníků centra, kteří jsou odpovědni za jeho provoz. 

 
22. S případnými problémy, komplikacemi, či připomínkami se rovněž obracejte na pracovníky 

centra. Rádi Vám vyjdeme vstříc. 
 

23. V případě účasti na veřejných akcích pořádaných KRC mimo prostory KRC si za děti, a 
případné škody jimi způsobené, odpovídá jejich zákonný zástupce. 

 
24. Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu KRC. S velkou radostí 

také uvítáme mezi sebou aktivní rodiče, kteří by se chtěli do chodu centra zapojit. 
 

25. V případě konání kurzů mimo prostory KRC, musí mít účastník kurzu i jeho případný 
doprovod odpovídající obuv, která nijak nepoškodí podlahovou krytinu v místě konání 
kurzu. 
V prostorách mimo KRC se řídí návštěvníci provozním řádem daného objektu. 

 
26. Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt 

v našem rodinném centru. 
 
 
Schváleno dne 8. 9. 2017                        Lenka Maršálková 
 


