
Ötpötty Kreatív Foglalkoztató és Játszóhely Házirendje 

Mindent megteszünk azért, hogy Ön és gyermeke jól érezzék magukat nálunk. 

Segítsen, hogy mások is így érezhessenek! 

 

Vezető: Szabadkai Anna    Telefonszám: 30-6764345 

WEBOLDAL: www.otpotty.hu             

1. Nyitvatartási rend: 

                        Hétfőtől-Péntekig   Délelőtt:  08:00- 13:00  

                                                          Délután : 15:00-19:00  

Szombaton és vasárnap egyedi program szerint, illetve születésnapi zsúrokra, 

továbbképzésekre előre egyeztetett időpontban. 

2. Az Ötpötty szolgáltatásai díjfizetés ellenében vehetők igénybe. 

A játékos, zenés, mozgásos, nyelvi , fejlesztő foglalkozásaink tarifája megtalálható 

honlapunkon illetve a helyszínen megtekinthető.  

A megvásárolt  5 alkalmas bérletek  a vásárlást követő 40 napig, a 10 

alkalmas bérletek  a vásárlást követő 3 hónapig érvényesek. 

A már befizetett díjakat sem lemondás, sem egyéb ok miatt nem áll 

módunkban visszatéríteni. 

3. Fotók 

Az Ötpötty Kreatív Foglalkoztató és Játszóhely  foglalkozásaira érkezők, a foglalkozás árának 

kifizetésével egyetemben elfogadják annak házirendjét, ezzel azt is, miszerint a 

foglalkozásokon, a készült fotók felhasználhatók az Ötpötty munkájához (pl. honlap, 

facebook, hírlevél), azt harmadik személynek nem kiadva kizárólagos tulajdont képeznek. 

4. Gyermekekre vonatkozó előírások, szabályok 

- A  gyermekek biztonsága  érdekében, Játszóhelyünkön váltócipőt 

használunk. 

         Kérjük, hogy a tisztaság megőrzése érdekében hozzon gyermekének váltócipőt. 

- Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek 

egészségének megőrzése érdekében, a  Játszóhelyet nem látogathatja. A többi és 

a saját gyermeke érdekében kérjük, hogy betegen ne hozza gyermekét a 

foglalkozásra. 

- A tornaeszközöket a gyermekek, csak szülői felügyelet mellett használhatják, a 

szülő kizárólagos felelősségére. A játékokat kérjük rendeltetésüknek megfelelően 

használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, balesetért és 

annak következményeiért a gyermek kísérője vállal mindennemű felelősséget. 



- Mi ügyelünk a tisztaságra, a rendre, játszóhelyünk felszerelésére. A 

játékok és tornaszerek épsége és a tisztaság fontos, kérjük Önök is 

segítsenek ebben. 

- A játszóhelyen étkezni, tízóraizni csak és kizárólag az erre kijelölt helyen lehet. 

 

5. Foglalkozások 

A foglalkozásainkat  felsőfokú végzettségű óvoda és fejlesztőpedagógusok, 

képzett szakemberek vezetik. 

Nálunk a foglalkozások mindig pontosan kezdődnek és végződnek, ezért kérjük, hogy 

önök is pontosan érkezzenek. 

A foglalkozásokra online is jelentkezhetnek az Ötpötty weboldalán keresztül, illetve 

személyesen a fenti számon. Mi minden esetben telefonálunk, ha elmarad egy 

foglalkozás. 

A foglalkozásokon a szülők is részt vesznek. 

A bölcsis játszó délelőttön a szülők figyelnek saját gyermekeik és a csoportban játszó 

többi gyermek épségére is. 

6. A Játszóhely egész területén tilos a dohányzás. 

7. A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtón belső biztonsági lánc van, amit 

minden esetben bekapcsolva tartunk. Kérjük ön is tegye ezt. 

8. A Játszóhely területére higiéniai védelem megőrzése és a biztonsági okok 

miatt, állatot behozni tilos! 

9. Az Ötpöttybe hozott játékokért, tárgyakért, értékekért felelősséget nem 

vállalunk. 

10. Az időpont változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Vendégeinket a heti aktualitásokról ,gyermekeknek és felnőtteknek szervezett 

rendezvényeinkről ,zárva tartási időpontokról a  honlapunkon tájékoztatjuk. 

 

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal 

jelezzék. Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk, 

kérdéseire, érdeklődésükre örömmel válaszolunk. 

 

Szolgáltatásaink igénybevételével Ön a fenti a 

feltételeket elfogadja. 



 


