Provozní řád Rodinného a komunitního centra KAŠTÁNEK:
Rodinné a komunitní centrum (RKC) je otevřeno mimo všech školních
prázdnin každý den od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin, v úterý a ve čtvrtek
do 16:30 hodin.
Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto řádem.
Při příchodu se každý návštěvník zapíše do knihy návštěv, pokud není členem
RKC, zaplatí vstupné za rodinu 40 Kč (viz ceník, který je součástí tohoto řádu).
Poplatky za služby jsou různé pro členy a návštěvníky. Členové mají ceny
nižší. Členem komunity se stává člověk tím, že jeho dítě navštěvuje lesní
školku (Dětský lesní klub) nebo komunitní školu. Nebo tak, že zaplatí
minimální měsíční poplatek 1500 Kč.
Po celou dobu pobytu v RKC je návštěvníkům k dispozici volná herna.
Dopoledních organizovaných aktivit se návštěvníci dle zájmu mohou nebo
nemusí zúčastnit, avšak je nutné, aby se přizpůsobili právě probíhajícímu
programu.
Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RKC.
Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte „při vzájemném poznávání dětí“.
Na rodičích zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti v RKC vzhledem
k aktuálnímu stavu (buďme k sobě ohleduplní a nevoďme do centra nemocné
děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu nebo při přítomnosti
infekčního onemocnění v rodině).
Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá
místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby
neubližovaly ostatním dětem.
Do prostoru RKC je možné nosit dětem svačinky a pití, ale konzumace je
možná pouze v jídelním koutku. To se týká i nejmenších dětí, učíme je
respektovat pravidla a řád.
V kuchyňském koutku je možné ohřát nejen jídlo pro děti (v mikrovlnné troubě,
na indukčním vařiči), ale také uvařit vodu v rychlovarné konvici na kávu nebo

čaj. Po použití je třeba všechny spotřebiče vypnout a umýt po sobě nádobí.
Doprovod dítěte vždy doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti také
uklidí. Nočníky se používají v prostorách WC a je nutné je vždy důkladně umýt.
RKC nabízí za poplatek 5 Kč jednorázovou plenu. V RKC je přebalovací pult
oddělen od herny.
Kočárky lze zanechat v přístřešku na kočárky před vstupem do RKC nebo též
po domluvě v předsíni.
Obuv a svršky nechávejte v šatně. Nenechávejte věci volně ležet na podlaze.
Nalezené věci se skladují v RKC maximálně po dobu 14 dnů.
Za veškeré věci, které necháte v RKC ležet bez dozoru, neručíme.
Chcete-li se zúčastnit některého z námi nabízených kurzů, prostudujte si naši
programovou nabídku a přihlaste se u koordinátora kurzu, není-li uveden
u centra.
Při účasti na dopoledních aktivitách (většinou v době od 10 do 12 hodin),
kterých se návštěvníci dobrovolně zúčastní, je při platbě vstupného připočítán
poplatek za aktivitu, a to dle náročnosti od 5 do 40 Kč na osobu, o výši
poplatku se návštěvník předem informuje u služby.
V celém prostoru RKC (včetně dvoru a zahrady) je přísný zákaz kouření
a požívání alkoholických nápojů.
Na RKC se lze obrátit prostřednictvím Knihy přání, stížností a inspirací
(je k doptání u služby) nebo mailové adresy rcvk@seznam.cz.
Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád, mohou být z RKC
vykázáni.
Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Naší
snahou je udržet v RKC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit
všem. Dodržováním pravidel respektujeme ostatní návštěvníky a učíme děti
příkladem.

Ceník služeb RKC Kaštánek

člen
vstup do Kaštánku (celý den/rodina)

návštěvník
Zdarma

40 Kč

30 Kč

60 Kč

50 Kč

100 Kč

30 Kč

60 Kč

550 Kč

550 Kč

40 Kč

60 Kč

200 Kč

500 Kč

půjčovna knížek

Zdarma

30 Kč

půjčovna šátků, nosítek.. (1 měs)

Zdarma

100 Kč

půjčovna her a didaktických pomůcek

Zdarma

30-40 Kč

30 Kč

300 Kč

– snoezelen místnosti (1 h)

300 Kč

300 Kč

– Vrběnky (1 noc)

100 Kč

200 Kč

hlídání dětí 1 hodina/1 dítě
1 hodina/sourozenci
mother office (1h)
kroužky snoezelen (pololetní)
možné je docházet i na jednotlivé lekce
psychologické poradenství (1 h)

pronájem – Kaštánku (1 h)

