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Provoznířád - oĚrsxÝ KoUTEK UK FTVS

Provozní doba v Dětském koutku
Pondě!í -pátek: 8.oo.18.oo hodin

Provozní řád v Dětském koutku
1. Dětský koutek (dá|e jen DK) je součástí UK FTVS, která je i provozovate|em'
2. DK je zařízení s|oužící jako krátkodobé zázemí v době návštěvy UK FTVS. Maminkám nabízí možnost př'rjemně

strávit čas na FTVS v době čekání na výuku apod''
3. Děti mohou přicházet a setrvávat v DK pouze v doprovodu dospě|é osoby'
4, odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po ce|ou dobu pobytu v DK i v ce|ém

areálu UK FTVS'
5.  KaŽdý návštěvník DK (maminka,  tatínek,  babička či j iný doprovod) je zapsán ce lým jménem a pří jmením do

příslušné návštěvní knihy DK umístěné na h|avní vrátnici faku|ty. Současně před|oží platný průkaz Univerzity
Karlovy a nah|ásí te|efonní čís|o (nejlépe na mobi|ní telefon).

6' Každý nový návštěvník podepíše, že by| seznámen s ' 'Provozním řádem DK.'.
7 , V DK je přísně zakázáno kouřit a požívat a|koho|ické nápoje a jiné návykové |átky.
8. Pohyb v prostorách DK je možný pouze v přezůvkách či ponožkách. Své svršky a obuv odk|ádejte hned při

vchodu do DK, stejně tak na tomto místě nechávejte kočárky.
9, Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá DK, tedy UK

FTVS zodpovědnost za vznik|ou škodu,
10. Do DK mají p!ísný zákaz Vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průimu apod, a ti,

kteří přiš|i do kontaktu s infekční chorobou. Maminky, budte rozumné a nevodte do DK děti ani při pouhém
podezření na začínající nemoc!

11. Do DK mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém nebo páchnoucím ošacení'
L2, Jíd|o a pití se může konzumovat pouze u sto|ku, niko|iv v prostoru pro hraní nebo v posý|ce (platí pro děti i

rod iče).
13' Pokud budete potřebovat ohřát jídIo či pití, pouŽijte mikrov|nnou troubu' Používejte výhradně nádoby určené

pro používání v mikrov|nné troubě.
14, Každý rodič si po svém dítěti všechno sám uk|idí. Út<tiaové prostředky jsou k dispozici v koutku u umyvad|a. Při

odchodu nenechávejte v DK žádné jíd|o ani pití. Prosíme návštěvníky, aby vše udrŽova|i v čistotě'
15. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti

dosáhnou (okraj stoIu, nízké stoIky apod.) a bez dozoru.
16. V DK je k dispozici nočník. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách DK' Nočník po každém použití umyjte'

Většídět i  mohou použít WC naprot i  DK,
17. Děti je možné přeba|it na přebalovacím pu|tu. Použité p|eny či ubrousky vyhazujte do odpadkového koše

umístěného na WC naproti DK (! nevhazujte do koše ved|e přeba|ovacího pu|tu !).
18. Neodnášejte žádné hračky ani j iné vybavení mimo DK. V případě, Že odneste omy|em (hračka), vraťte co

nejdříve zpět a te|efonicky toto nah|aste na vrátnici faku|ty (22o 17 2000).
19 '  V případě,  že je najednou v DK více dětí a rodičů, budte k ostatním oh|edup|ní '
20. Návštěvníci DK jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců ur nnrs, kteří jsou odpovědni za

jeho provoz.
21. S případnými prob|émy, komp|ikacemi či připomínkami se rovněž obracejte na zaměstnance UK FTVS. Rádi vám

vyjdou vstříc. Kontaktní osobou je paní Ivana Karpíšková, provozní oddělení, te|. 220 t7 223!,
22' Návštěvníkům DK není dovo|eno vjíŽdět autem a parkovat ve vnitřním dvoře faku|ty.
23 '  Uvítáme vaše nápady a př ipomínky ke z|epšenía zkva| i tněníchodu DK (předávat kontaktní osobě FTVS).
24. Děkujeme za dodržování těchto pravide| a přejeme Vám i Vašim dětem přÍjemný pobyt v našem DK.
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