Házirend
A Tündérkert Családi Bölcsőde üzemeltetője a Csupa Szív Nonprofit Kft.,
székhelye és telephelye 1145 Budapest, Torontál utca 35.

A családi bölcsőde elérhetőségei:
Telefon (munkaidőben): 06/20-9838-979
Honlap: www.tunderbolcsi.hu
Email: tunderbolcsi@gmail.com
Szakmai felelős: Almádi Gabriella

A családi bölcsőde hivatalos nyitvatartási ideje munkanapokon 8.00 – 16.30 óráig tart. Ezen
időszak előtt és után gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani a szülő kérésére külön díjazás
ellenében.
Utcai cipőben a gyermekek öltözőjén túl tartózkodni tilos! Ügyeljünk együtt a tisztaságra!
A bölcsődébe ételt/italt (péksütemény, keksz, csoki, üditő, kakaó stb.) behozni nem lehet.
Ezért kérjük, hogy érkezéskor ne legyen a gyerek kezében semmilyen étel/ital (ha mégis, akkor
azt fogyassza el még a kerítésen kívül), valamint távozáskor, ha a szülő bármilyen
ételt/italt/nasit hoz a gyermeknek, azt kizárólag csak a bölcsőde terültén kívül lehet elővenni.
A konyhában csak a családi bölcsődében dolgozók és érvényes egészségügyi kiskönyvvel
rendelkezők tartózkodhatnak, ill. a bölcsőde fürdőszobájába se mehet be szülő.
A gyermek érkezésekor a szülőknek kell a gyermeket átöltöztetni (váltóruha, váltócipő), majd
miután a gyermek szappannal kezet mosott, átadni a gondozóknak.
A szülő jelenlétében a szülő felelős a gyermekért!
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A családi bölcsőde helységeit és berendezési tárgyait (ide értve a játékokat is) csak
rendeltetésszerűen lehet használni. Az ettől eltérő használatból eredő károkat a szülő köteles
megtéríteni.
A családi bölcsődében csak egészséges gyermek tartózkodhat. Betegség után csak orvosi
igazolással fogadunk gyermeket.
Az otthonról behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk, a gyermeknél otthoni játék csak a
gondozója engedélyével lehet.
A családi bölcsőde évente maximum 30 napra szünetelhet. Ezt minimum 10 nappal előre
jelezni kell a szülő felé (telefon, email, faliújság).
A szülő köteles minden alkalommal meggyőződni arról, hogy a kaput jól bezárta, újbóli
nyitása csak csengetés után lehetséges. Ellenkező esetben NEM tudjuk biztosítani a
gyermekek biztonságát.
A gyermekek sem a bejárati ajtót, sem a kertkaput nem nyithatják ki, még a szülők felügyelete
mellett sem.
A szülőkön kívül a gyermeket csak annak a személynek adjuk ki, akinek a nevét a szülők előre,
írásban közlik.
Az udvaron a gyermekek csak a nekik kijelölt területen tartózkodhatnak. Kérem a szülőket
fokozottan figyeljenek erre.
Gyermeket alvás időben (12.30-15.00 között) elvinni nem lehet, a többi gyermek nyugodt
alvásának biztosítása érdekében.
Azt a gyermeket, aki fél napot tölt a bölcsődében ebéd után (12.25-ig) el kell vinni. Ha ez
nem történik meg a gyermeket lefektetjük és csak 15 óra után adjuk ki. A 12.25 és a szülő
érkezése közötti időszakra gyermekfelügyeleti díjat számítunk fel.

Budapest, 2019. január 1.

