Bērnu centra “Bambino” iekšējās kārtības noteikumi
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Apmaksājot ieejas/telpu nomas maksu “Bērnu centrā "Bambino"” (turpmāk tekstā “bērnu centrs”), Jūs
apliecināt, ka esat iepazinies ar "Bērnu centra "Bambino” iekšējās kārtības noteikumiem", (turpmāk
tekstā – "iekšējās kārtības noteikumi"), kā arī ar atrakciju lietošanas noteikumiem un apņematies tos
ievērot.
Bērnu centrā par bērniem atbild vecāki vai citi bērnu pavadoņi, kuri nodrošina iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu.
Bērnu centra animatoru pasākumos neietilpst bērnu pieskatīšana un uzraudzība, jo to tiešais
pienākums ir bērnu izklaidēšana.
Viens no vecākiem vai bērna pavadonis (bērnu ballītēs, kur bērnu centra telpas tiek iznomātas uz
konkrētu laiku - nomnieks) ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības
noteikumiem un apzinās iespējamās traumas un sekas, kas var rasties bērnu centra apmeklējuma
rezultātā un uzņemas pilnu atbildību par to.
Pavadošā persona apņemas iepazīstināt bērnus (bērnu ballītēs arī pārējos vecākus un bērnus) ar
iekšējās kārtības noteikumiem un nodrošināt to izpildi.
Telpās nedrīkst uzturēties ar ielas apaviem, ielas apavi jānovieto tiem paredzētajā vietā.
Bumbu baseinā var atrasties tikai ar zeķēm, maiņas apavus atstājot ārpus bumbu baseina.
Bumbu baseinā (un pie tā apmalēm) aizliegts atrasties ar ēdieniem (t. sk. košļājamajām gumijām,
konfektēm u.c.) un dzērieniem.
Lūdzam speciāli nemest bumbas ārā no baseina. Pirms došanās prom tās jāiemet atpakaļ bumbu
baseinā.
KATEGORISKI AIZLIEGTS LĒKT BUMBU BASEINĀ NO BASEINA MALĀM!
Aizliegts bojāt telpu inventāru (t. sk. izmantot konfeti plaukšķenes, salūta sveces, dūmu sveces).
Atbildīgais pieaugušais uzrauga, lai atvestais bērns apmeklējuma laikā nebojātu bērnu centra
rekvizītus, atrakcijas un dekorācijas.
Atbildīgais pieaugušais paziņo administratoriem par iespējamajiem bērnu centra atrakciju
bojājumiem.
Pirms bērnu centra apmeklējuma jāpārliecinās vai bērna apģērbs ir piemērots aktīvai atpūtai un
šķēršļu pārvarēšanai, vai kabatās neatrodas kādi priekšmeti. Garas auklas vai gumijas pie apģērba var
aizķerties aiz atrakciju priekšmetiem, traumējot bērnu.
Jāievēro pie atrakcijām izvietotie to lietošanas noteikumi.
Uz batuta un atrakciju zonā nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām,
atslēgu piekariņiem, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.
Uz batuta aizliegts veikt dubultos salto, kā arī nav atļauts veikt trikus, kuriem bērns nav īpaši apmācīts.
Visas pēc speciāla pasūtījuma izgatavotās atrakcijas atbilst Eiropas standartiem.
lespējamos ierosinājumus un iebildumus par izklaides centra pakalpojumiem lūdzam iesniegt
rakstiski izklaides centrā.
Bērnu centra administrācija ir tiesīga jebkurā brīdī, iepriekš nebrīdinot, mainīt iekšējās kārtības
noteikumus, kā arī atrakciju lietošanas noteikumus.

Vecāka/aizbildņa:
Vārds/Uzvārds:
Dzimšanas datums (DD/MM/GG):
Telefona numurs:
Esmu vecāks vai aizbildnis bērniem, kuri minēti zemāk:
Vārds/Uzvārds:
Dzimšanas datums (DD/MM/GG):
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Parakstot šo apliecinājumu, es apliecinu un piekrītu bērnu centra iekšējās kārtības un atrakciju noteikumiem, turpmāk
tekstā – “noteikumi”.
Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka gadījumā, ja es neesmu bērna (-u) vecāks vai aizbildnis, bērna (-u) vecāks (-i)
vai aizbildnis (-ņi) mani ir pilnvarojis (-uši) parakstīt šo apliecinājumu. Apliecinu, ka esmu informēts, ka bērnu centrs ir
atbildīgs tikai un vienīgi par normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu.
Es apliecinu, ka esmu iepazinies ar noteikumiem un piekrītu ievērot tos. Es parūpēšos, ka noteikumi tiks izskaidroti
bērnam (-iem). Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu ievērošanu un iespējamo/potenciālo
trauma/zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.
Es un mans vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotais bērns (-i) piekrītam un apņemamies atrakcijas lietot uzmanīgi un
atbildīgi, nebojājot tās. Es un mans vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotais bērns (-i) saprotam, ka noteikumu
neievērošana var būt bīstama mūsu un citu apmeklētāju veselībai.
Es apliecinu, ka noteikumi ir pieejami bērnu centra mājas lapā www.bambinoatrakcijas.lv
Ja notiek negadījums, kurā esmu iesaistīts es vai mans (-i) bērns (-i), vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotais (-tie)
bērns (-i), es apliecinu un piekrītu, ka bērnu centrs neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru tiešu vai netiešu zaudējumu
nodarīšanu, kas radušies gūstot traumu saistībā ar manu un/vai man aizbildnībā/pilnvarojumā nodotā (-o) bērna (-u)
dalību atrakciju aktivitātē manas vai mana (-u) bērna (-u) vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotā (-o) bērna (-u) vainas
un/vai darbības/bezdarbības dēļ. Šajā sakarā atsakos arī turpmāk celt pretenzijas pret bērnu centru.
Personas dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti tikai gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi, un tikai tādā
apjomā, lai varētu pieprasīt bērnu centra radušos zaudējumus.

Es esmu vismaz 18 gadus vecs (-a) un esmu izlasījis (-usi) un piekrītu noteikumiem augstākminētajā apliecinājumā. Es
piekrītu ievērot noteikumus. Apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar bērnu centra privātuma politiku. Apstiprinu, ka manis
sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

-------------------------------------------------------------------------Vārds, uzvārds

-----------------------------------------Paraksts

----------------------------------------------------Apmeklējuma/telpu nomas datums (DD/MM/GG)

