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➢ Odpovědnost za sebe, své dítě a Vaši bezpečnost v budově i mimo ní nese 

vždy doprovod dítěte. Proto nenechávejte své děti v herně bez dozoru 

a dbejte, prosím, na bezpečnost a zdraví. 

➢ Vstupte do naší herny MC jen v čistých přezůvkách nebo ponožkách. 

➢ Každý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se zapíše do listiny a uhradí 

koordinátorce MC Motýlek poplatek, který činí 30 Kč za jedno dítě. 

➢ Herna je otevřena volným aktivitám a hrám. 

➢ Nikdy nenavštěvujte MC Motýlek v době nemoci dítěte či doprovodu (buďte 

k sobě ohleduplní a nevoďte děti do MC nemocné, třeba i jen při podezření 

na začínající nebo doznívající nemoc). 

➢ Návštěvníci MC Motýlek mají k dispozici hernu, kuchyňku, toalety 

a kočárkárnu. 

➢ Při větším počtu návštěvníků s kočárkem Vás žádáme a zároveň 

informujeme, že budete někdy nuceni Váš kočárek složit. 

➢ MC Motýlek je vybaven přebalovacím pultem. K dispozici jsou také dětské 

nočníky, které najdete vedle pultu. Toaleta se nachází na chodbě. 

➢ Použité pleny odkládejte do určeného odpadkového koše. Po použití nočníku 

či WC, vždy řádně po svém dítěti ukliďte (vyneste a vypláchněte nočník a WC 

spláchnout a uvést do čistého stavu). Vždy své dítě na WC doprovoďte. 

➢ Konzumace jakéhokoliv jídla je možné u stolečku v kuchyňce. Zákaz 

konzumace jídla v herně. 

➢ Za věci,  které necháte v MC Motýlek bez dozoru – NERUČÍME. 

➢ Průběžně se podílejte na úklidu hraček a hernu MC Motýlek na konci vždy 

uveďte do původního stavu. 

➢ Škodu vzniklou na zařízení a hračkách vždy, prosím, hlaste koordinátorce 

MC Motýlek. 

➢ Tolerujte ostatní rodiče a děti. 

➢ Své nápady, přání, stížnosti a doporučení neváhejte sdělit koordinátorce 

MC Motýlek. 

➢ Souhlasím s fotografováním a použitím fotografií, nebo videa pro účely 

MC Motýlek. 

➢ Byl/a jsem seznámen/a s řádem a pravidly MC Motýlek Morkovice-

Slížany z.s a při každé návštěvě (příchodu) stvrzuji svým podpisem souhlas 

do evidenční knihy. 


