KALOVITS-BABAÚSZÁS

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Kalovits-Program 1990-ben kezdte meg működését. A sikeres és biztonságos működés miatt, gyermeketek védelmében az alábbi előírások
betartása kötelező (a szabályok súlyos és/vagy rendszeres megszegése a foglalkozások látogatásáról történő kizárást vonhatja maga után!
1. Higiénia, egészséges környezet:
•
A higiénés szabályok mindenki számára kötelezőek! A foglalkozásokat csak egészséges gyermekek és felnőttek látogathatják! Fertőző, lázas,
kiütéses betegségben szenvedők azonnal kizárhatóak a foglalkozásból a többi egészséges gyermek és felnőtt védelmében(kivéve, ha a kiütéses
betegség orvosi igazolással bizonyítottan nem fertőző). A szülő kötelessége minden korábbi komolyabb betegségről, diagnózisról tájékoztatást
adni (koraszülés, fogyatékosságok, mozgásszervi problémák, ortopéd elváltozások. Ezek tudatában vagyunk képesek szakszerű foglalkozást
nyújtani a gyermeknek.
•
A szükséges felszerelés a babák számára: fürdőlepedő, 3 rétegű úszóbugyi és úszópelenka használata kötelező,ha a szülő ezt megtagadja,
rendeltetésnek nem megfelelően használja, vagy másfajta fürdőruhát ad a gyermekre, úgy köteles az esetleges „baleset“ (széklet) miatti vízcsere
árát megfizetni az uszodának.
•
Étkezni kizárólag az arra kijelölt helyen lehet (babaetető, illetve szoptatásra kijelölt hely a női öltözőben kialakított szoptatós sarokban), az
uszodatérbe ételt,italt bevinni tilos (kekszet sem!)!
•
A csúszás-veszély miatt kérjük fokozottan ügyeljetek gyermeketekre, ne engedjétek őket szaladgálni! Az uszodai papucs a nagyobb gyermekek
és felnőttek számára is kötelező! A foglalkozások előtti zuhanyozás mindenki számára kötelező! A piszkos pelenkákat kizárólag az erre
rendszeresített tárolóban kell elhelyezni! Utcai cipővel az uszodatérbe és a babaöltözőbe belépni tilos.
•
Az intézmény egész területén és a bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!

2. Működési feltételek
Babauszodánk a Nemzetközi Kalovits-Program Kft. fenntartásával működik – szakmai igazgató: Kalovits István.
Kérjük vegyétek figyelembe, hogy maximált létszámú csoportjaink vannak és egy felépített rendszerben működünk 1990 óta, ezért bejelentkezés
szükséges. A csoportok a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve kerülnek kialakításra. Törekszünk arra, hogy egy-egy csoport fejlődését,
minél hosszabb távon azonos oktató kisérje (de ezt számos tényező befolyásolhatja). Az időpontváltozást és az oktató váltás jogát fenntartjuk,
órahelyettesítés előfordulhat.
BÉRLETEK/PÓTLÁS
A Kalovits-Program foglalkozásait a 2 alkalmas ismerkedő bérlet után CSAK a 4 alkalmas bérlet megvásárlásával lehetséges.
•
2 alkalmas „ismerkedő” BÉRLET
•
4 alkalmas BÉRLET (egymást követő 4 alkalomra szól/fix dátumokkal – pótlásra 6 héten belül van lehetőség – előre egyeztett csoportokban,
hely függvényében) Hosszabb betegség esetén, amennyiben ezt a szülő előre jelzi, meghosszabbításra van lehetőség- egyéni egyeztetés után.
•
8 alkalmas BÉRLET (egymást követő 8 alkalomra szól/fix dátumokkal – pótlásra 12 héten belül van lehetőség – előre egyeztetett
csoportokban, hely függvényében) Hosszabb betegség esetén, amennyiben ezt a szülő előre jelzi, meghosszabbításra van lehetőség- egyéni
egyeztetés után.
Az befizetéseket (a zavartalan működés érdekében) lehetőség szerint a bérlet első alkalmával kérjük befizetni. (Kérjük figyeljétek melyik bérlethez
milyen dátumok tartoznak! (lsd táblázat)
A lefoglalt órákat 48 órával előtte kérjük lemondani, a recepció telefonszámán, (sms-ben, viber-en vagy messengeren keresztül) A pótlásra egyezetett
alkalom újabbi pótlására, sajnos nem tudunk lehetőséget adni. Amennyiben nem mondjátok le a foglalkozást, az alkalom nem pótolható, kivéve ha
a szülő orvosi igazolást mutat be.
FOGLALKOZÁS
•
A foglalkozás vezető iránymutatásait a foglalkozásokon résztvevőknek be kell tartani. Az uszodát és annak szolgáltatásait mindenki saját
felelősségére veszi igénybe, a szabályok be nem tartásából adódó esetleges károkért, problémákért felelősséget nem vállalunk!
•
•
•

Munkatársaink úgy dolgoznak( szabályok és a lehetőségek határainak betartása mellett), hogy minden család a lehető legjobban érezze magát.
Szívesen figyelünk gyermeketekre átöltözésetek idejére-kizárólag külön kérésre. (Ha nem jelzitek, az ebből adódó esetleges problémákért
nem tudunk felelősséget vállalni! )
Az első foglalkozás előtt kérjük adjátok le az orvosi igazolásokat, ennek hiányában írásban nyilatkoznotok kell, hogy a baba egészséges, nincs
olyan rendellenessége, amiről tudnunk kell!
Kérjük vigyázzatok értékeitekre és az uszoda felszereléseire az ebből adódó károkért nem tudunk felelősséget vállalni! Az esetleges anyagi kár
okozója köteles megfizetni a kár és következményeinek terheit, összegét.
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