CZASOWE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI GIS NA
CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID 19
Na czas epidemii SARS-CoV-2 Planeta Kreacji działa według wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego GIS.
Staramy się, by mimo stanu zagrożenia epidemicznego
zabawa była miła i bezpieczna.

1. Zabawa w Planecie Kreacji będzie możliwa w dwóch niełączących się przedziałach
czasowych, przed południowym i popołudniowym:
– zakres czasowy poranny od poniedziałku do niedzieli w godz 11.00-14.00
– obowiązkowa przerwa techniczna na dezynfekcję lokalu – od 14.00-14.30
codziennie
– zakres czasowy popołudniowy od wtorku do niedzieli w godz. 14.30 - 18.00
2. Z uwagi na częste dezynfekcje lub materiał trudny do dezynfekcji z Sali Zabaw
zostały usunięte przedmioty, których nie można dokładnie wyczyścić i
zdezynfekować.
3. Z uwagi na ograniczenia związane z zachowaniem dystansu społecznego, jeden
opiekun do jednego dziecka może wejść na salę gratis – każdy kolejny opiekun
zobowiązany jest do zakupu pełnego biletu.
4. Przyjęcia urodzinowe organizowane są wg specjalnej oferty urodzinowej w okresie
czerwiec 2020 do odwołania czasu pandemii zgodnie w wytycznymi GIS dot.
COVID-19.
5. Opieka dla dzieci przez animatora bez rodzica na czas do 2h, animacje wyjazdowe,
zajęcia edukacyjne w stałych grupach, letnie półkolonie organizowane są wg
oddzielnych regulaminów w okresie czerwiec 2020 do odwołania pandemii zgodnie w
wytycznymi GIS dot. COVID-19.
Zasady bezpieczeństwa zabawy:
1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko i opiekun zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (każda osoba wchodząca do sali
będzie miała zmierzoną temperaturę). Osoby, u których występują symptomy
sugerujące chorobę zakaźną nie będą wpuszczane do lokalu.
2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą
przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
3. Każdy dorosły opiekun zobowiązany jest do posiadania maseczki (lub przyłbicy)
w czasie wizyty w Planecie Kreacji.
4. Przy wejściu do Planety Kreacji należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego
miejscu oraz założyć jednorazowe ochraniacze na obuwie.
5. Osoby wchodzące i wychodzące z Planety Kreacji zobowiązane są do poruszania się
wyznaczonymi strefami.
6. Przed wejściem na salę zabaw należy zmienić skarpetki na czyste, nieużywane dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców.

7. W trakcie wizyty w Planecie Kreacji należy możliwie zachować zasady dystansu
społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi, zasłaniać usta podczas kichania
i kaszlu, często myć ręce.
8. Zabronione jest wnoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów domowych na
teren Planety Kreacji.
9. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u Klientów podczas pobytu w sali
zabaw stosujemy się do wytycznych GIS.
10. Ogólny Regulamin sali zabaw nadal obowiązuje, jednakże w czasie trwania epidemii
covid-19 nadrzędne stają się wytyczne GIS.
11. Planeta Kreacji na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia.
12. Korzystanie z sali jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sali, Oświadczenia
Klienta i ogólnych zasad funkcjonowania sali w trakcie trwania epidemii tj. Czasowe
Postanowienia Szczególne związane z wytycznymi GIS.
Oświadczenia klienta:
1. Oświadczam, że nie podlegam kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
2. Oświadczam, że nie mam i nie miałem kontaktu z osobą chorą.
3. Oświadczam, że nie mam symptomów sugerujących chorobę zakaźną.
4. Zobowiązuję się poinformować personel Planety Kreacji w przypadku pojawienia się
symptomów choroby po wizycie.
5. Akceptuję szczególne warunki funkcjonowania Planety Kreacji wynikające z
wytycznych GIS.
Planeta Kreacji gwarantuje:
1. Atestowane środki dezynfekcji rąk i powierzchni.
2. Sala i jej podłoże są gruntowanie dezynfekowane min. dwa razy dziennie. Stosujemy
polecane przez GIS sposoby dezynsekcji: lampa UVC i zalecane płyny dezynfekujące
i systematyczne wietrzenie pomieszczeń.
3. Codzienną przerwę techniczną na dezynfekcję lokalu i na wietrzenie obiektu.
4. Zabezpieczony osłonami personel.
5. Ewentualne zabezpieczenie w postaci możliwości zakupu maseczki lub rękawiczek.
6. Profesjonalną obsługę, pozytywne nastawienie i moc dobrej energii.
Mamy nadzieję, że zabawa w Planecie Kreacji będzie na miarę tych możliwości komfortowa. Dokładamy
wszelkich starań, żeby była bezpieczna jednak jeśli coś będzie budzić Państwa niepokój, uprzejmie prosimy o
sugestie i komentarze, które pozwolą nam odpowiedzieć na Państwa oczekiwania.
Zapraszamy serdecznie!

