
Organizační řád Rodinného centra Dobříšek, z. s. 

1. Každý návštěvník RC Dobříšek je povinen řídit se tímto organizačním řádem. Tuto podmínku 

návštěvy RC potvrzuje svým podpisem do návštěvní knihy nebo registrací v elektronickém 

přihlašovacím systému. 

2. Dospělý návštěvník RC nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po 

celou dobu pobytu dítěte (dětí) v Dobříšku v jeho přítomnosti. Rovněž si ručí za své osobní 

věci. 

3. Do rodinného centra mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek infekční 

nemoci (dospělí i děti). 

4. Každá doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala 

riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě přistupovalo 

šetrně k zařízení centra (neničilo hračky, knížky aj.). 

5. Každý dospělí návštěvník centra je povinen zaplatit vstupné podle platné sazby. Po zaplacení 

má nárok zúčastnit se (i s dětmi) programu v RC a využít jeho zařízení včetně možnosti 

občerstvení v samoobslužné kuchyňce. V herně RC je zakázáno konzumovat občerstvení, 

prosíme, využijte k tomu vyhrazené místo na chodbě. Je povinností každého umýt po sobě a 

dětech nádobí, příp. se na společném úklidu dohodnout s ostatními. Dospělí rovněž ručí za 

úklid hraček, které děti používaly. 

6. V prostorách RC je nutné přezouvat se z obuvi nebo použít návleky. 

7. V celé budově i na hřišti je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů! 

8. Altán na hřišti RC mohou využívat pouze návštěvníci RC a PCST. 

9. Na WC doprovázejí děti vždy dospělí! 

10. Doprovodné osoby dávají pozor, aby děti neběhaly mimo prostory RC. 

11. Prosíme, abyste pečlivě zvážili, jaké pamlsky přinášíte svým dětem do Dobříšku. Berte ohledy 

na jiné stravovací návyky a omezení ostatních návštěvníků. 

12. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na denní službu nebo na lektory 

programů, příp. využijte knihu přání a připomínek.  

13. Svým podpisem (na prezenčních listinách) stvrzuji a souhlasím se sběrem, zpracováním  

osobních informacích (jméno, příjmení) a pořízení fotografií pro potřeby RC Dobříšek 

k účelům: vedení prezence, zveřejnění na web stránkách RC Dobříšek, statistickým účelům.  

V případě nesouhlasu se sběrem osobních informací a fotografií, písemně upozorněte vedení 

RC. 

Rada RC Dobříšek 

Tento organizační řád RC Dobříšek nabývá platnosti a účinnosti 17.6.2014 

 


