
 

 

Regulamin bawialni YEY Centrum Zdrowia i Urody 

§ 1 

Definicje 

1. YEY - YEY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ulica Władysława 

Cieszyńskiego 22, 81-881 Sopot, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 

w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000951535, o 

nr NIP: 5851496400, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł 

2. Usługi – świadczone przez YEY w miejscu powadzenia działalności YEY usługi medyczne, 

kosmetyczne i edukacyjne; 

3. Klient – osoba korzystająca z usług YEY lub zlecająca usługę na rzecz YEY w imieniu innej osoby 

w tym dziecka; 

4. Opiekun – osoba prawnie sprawująca opiekę nad dzieckiem jak rodzic lub osoba współpracująca 

z YEY w zakresie, której obowiązków jest sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie trwania 

usługi świadczonej przez YEY na rzecz Klienta YEY; 

5. Bawialnia - udostępnią na rzecz Klientów YEY wydzieloną i zabezpieczoną przestrzeń 

przeznaczoną do zabawy i opieki nad dziećmi, podczas korzystania z usług świadczonych przez 

YEY; 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy o opiekę nad dzieckiem zawartej z 

Klientem YEY. Przed skorzystaniem z bawialni wraz z usługą opieki, Klient jest zobowiązany do 

zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdzie pozostawienie dziecka w Bawialni 

oznacza zgodę na jego treść 

2. Korzystanie z Bawialni jest odpłatne zgodnie z cennikiem usług znajdującym się w miejscu 

wykonywania usługi w recepcji YEY oraz na stronie internetowej YEY. 

3. YEY zastrzega prawo do zmiany cennika. 

4. Na terenie Bawialni obowiązuje całkowity zakaz spożywania  i wnoszenia alkoholu i substancji 

psychoaktywnych, wprowadzania zwierząt, wnoszenia substancji łatwopalnych lub 

udostępniania dzieciom w bawialni przedmiotów nieodpowiednich i nieprzeznaczonych dla 

dzieci, w tym produktów spożywczych, które mogą spowodować zakrztuszenie lub reakcję 

alergiczną u dzieci.  

5. Osoby z ramienia YEY przebywające w Bawialni sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i 

zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni. 

6. Na terenie Bawialni należy zachować ostrożność i zabrania się w szczególności: 



 

a) popychania innych dzieci, 

b) żucia gumy, 

c) biegania, skakania z napojami lub jedzeniem w ręku lub w jamie ustnej, 

d) wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Bawialni 

e) wnoszenia zabawek z zewnątrz, 

f) wspinania się po szafkach, regałach, 

g) niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni 

h) korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, 

informacjami, zaleceniami i zakazami współpracowników Bawialni YEY; 

6. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność 

ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka. 

7. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni osób będących nosicielami 

chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może 

odmówić wejścia do Bawialni osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem 

Opiekunów jest poinformowanie personelu Bawialni o wszelkich schorzeniach dziecka takich jak: 

epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność ruchowa, schorzenie kręgosłupa itp. 

8. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi Bawialni. 

9. Dziecko powinno posiadać odpowiedni ubiór, uniemożlwiający otarcia podczas zabawy na 

podłodze bawialni lub zjeżdżalniach i innych urządzeniach przeznaczonych dla dzieci. 

§ 3 

Zasady korzystania z Bawialni 

1. Bawialnia YEY czynny jest w godzinach 9:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, w sobotę od 9:00 

– 15:00.  

2. YEY zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Bawialni. 

3. Przed pozostawieniem dziecka w Bawialni YEY, Klient jest zobowiązany do opłacenia pobytu 

dziecka oraz do złożenia oświadczeń o stanie zdrowia dziecka.  

4. Personel YEY może poprosić Klienta o okazanie dowodu tożsamości Klienta oraz dziecka. 

5. YEY zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach: 

a) Gdy klient nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób 

prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Jeżeli stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, 

które mogłyby w ocenie personelu YEY; 

c) Jeżeli klient nie zastosował się do zaleceń personelu YEY co do konieczności przygotowania 

dziecka do opieki i korzystania z Bawialni w określony sposób; 

d) Jeżeli w ocenie personelu YEY dziecko ma objawy infekcji; 



 

e) Klient nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

6. Do Bawialni przyjmowane są Dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia, ale nie ukończyły 10 lat, które 

towarzyszą Klientom, będącym ich Opiekunami. 

7. Dzieci mogą korzystać z Bawialni wyłącznie w czasie świadczenia usług przez YEY na rzecz 

Klienta. 

8. Maksymalna ilość dzieci przebywająca w tym samych czasie to : 10. Bawialnia nie będzie dostępna 

dla dziecka Klienta w przypadku przekroczenia wskazanej liczby osób. 

9. Opiekun jest zobowiązany do poinformowania personel YEY o wszelkich okolicznościach 

mogących wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka oraz pozostałych dzieci w szczególności o 

chorobach, stanach psychicznych i samopoczuciu dziecka przed przystąpieniem do zabawy w 

Bawialni. 

10. Dzieci, które: 

a) ukończyły 1 miesiąc i nie ukończyły 6. miesiąca życia; 

b) nie poruszają się samodzielnie i stabilnie; 

c) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z jednym ze wskazań: 

„konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w związku ze znacznym 

ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność stałego współudziału, 

na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” lub 

równorzędna; 

d) z niepełnosprawnością, nieposiadające orzeczenie o niepełnosprawności przynajmniej z 

jednym ze wskazań: „konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inne osoby w 

związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji” lub „konieczność 

stałego współudziału, na co dzień opiekuna Dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji” lub równorzędna; 

e) nie mogą samodzielnie przebywać w Bawialni. Dzieci te mogą korzystać z Bawialni wyłącznie 

w towarzystwie, wskazanego przez Klienta innego pełnoletniego opiekuna, pod którego 

opieką i stałym nadzorem pozostają w Bawialni. MAM nie ponosi odpowiedzialności za żadne 

szkody związane lub spowodowane przebywaniem w Bawialni Dzieci, o których mowa w 

niniejszym punkcie. Dzieci te przebywają w Bawialni na wyłączną odpowiedzialność 

Opiekunów. 

11. Opiekun wyraża zgodę na asystę personelu YEY przebywającego w Bawialni na asystę podczas 

załatwiania potrzeb fizjologicznych. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 



 

1. Każdy klient korzystający z usług YEY zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających 

z niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory 

wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez 

Sąd Właściwy dla siedziby YEY. 

3. YEY zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez klientów przed 

wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu. 

4. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie 

dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie internetowej www.yeycentrum.pl 

oraz w Recepcji. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r. 

 

 

 


