
   

         
 

 

UNI Világa szolgáltatásainak igénybe vétele egyben házirendünk 

szabályainak teljes mértékű elfogadása! 

A házirend UNI Világában lévő kellemes és biztonságos időtöltés érdekében 

készült, kérjük annak figyelembe vételét és a szabályok betartását! 

 

1. UNI Világát csak nyitva tartási időben, animátor jelenlétében lehet 

igénybe venni.  

2. A gyermekek UNI Világába csak szülő / hozzátartozó felügyelete mellett 

tartózkodhatnak. Kivételt képeznek ez alól, akik a - nyári és a téli kiemelt 

időszakban elérhető - Gyermekfelügyelet szolgáltatást megtérítették. 

Kísérő csak 18 éven felüli személy lehet. Amennyiben a gyermek 

folyamatos szülői felügyeletet igényel mentális vagy fizikai állapota miatt, 

abban az esetben csak kísérővel veheti igénybe UNI Világának 

szolgáltatásait.  

3. Mindannyiunk egészsége védelmének érdekében UNI Világának 

szolgáltatásait kizárólag teljesen egészséges gyermek veheti igénybe.  

4. UNI Világában csak zokniban lehet tartózkodni.  

5. A játékok használatáról animátoraink adnak tájékoztatást, ezek betartása 

kötelező.  

6. Játékok csak saját felelősségre, funkciójának megfelelően, kizárólag a 

játszóház területén használhatók. A játékok épségére kérjük fokozottan 

ügyeljenek! A berendezésben keletkezett kárt és hiányt annak okozója 

köteles megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést szenvedett tárgy piaci 

értéke.  

7. A szabályok be nem tartása, valamint az elfogadhatatlan magatartás 

(durvaság, verekedés, veszekedés, veszélyeztetés) UNI Világából történő 

elküldést von maga után. Felszólításra az animátor az illetékes.  

8. Étel és ital fogyasztása UNI Világában tilos!  

9. Babakocsit, kismotort, biciklit, stb. az Apródképző középső termében lehet 

hagyni. A déli terembe azokat behozni tilos! Kabátok, esernyők, hátizsákok 

elhelyezésére is az Apródképző középső termében van lehetőség.  

10. UNI Világába behozott, itt hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk!  

11. UNI Világának meghirdetett programjait (Kézműves foglalkozás, 

keresőjáték stb.) csak a megadott időpontban van lehetőség igénybe 

venni.  

12. Ajánlott életkor 0-10 éves korig. 

 



 

 

 

1. A babasarkot 0-2 éves korú gyermekek használhatják, kizárólag szülő / 

hozzátartozó felügyelete mellett. Kísérő csak 18 éven felüli személy lehet.  

2. Kérjük a babasarokban található játékokat csak annak területén 

használják, kivinni azokat onnan tilos!  

3. A babák érdekében kérjük, fokozottan ügyeljenek a tisztaságra, 

higiéniára!  

4. Pelenkázásra, szoptatásra a játszóház területén kívül van lehetőség. 

Megértésüket köszönjük. 

 

  
 

1. Gyermekfelügyeletet csak külön térítési díj ellenében, a nyári és a téli 

kiemelt időszakokban, a programajánló füzetben jelzett napokon tudjuk a 

gyermekek számára biztosítani. Maximális létszám 10 fő. 

2. Gyermekfelügyelet során kizárólag 3-10 éves korú, szobatiszta 

gyermekeket fogadunk. 

3. Amennyiben a gyermek folyamatos szülői felügyeletet igényel mentális 

vagy fizikai állapota miatt, abban az esetben a gyermekfelügyeletet nem 

áll módunkban biztosítani.  
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