
 

Дитячий садок  «Чудо-Клуб»  

м.Ки’їв.,  пр.Лобановського, 4ж  

 

тел. +38(096) 720 10 10 

         +38(093) 780 10 10 

 

Правила відвідування садочку «Чудо-Клуб» 

1.Дитячий садок працює щоденно з 8:30 до 19:00 (в п'ятницю до 18:00). Вхід дорослим в 

приміщення заборонено (на час карантину), діти входять в приміщення в змінному взутті. Для 

Вашої зручності у нас є роздягальня. 

2. Заняття в саду проводяться в групах до 10 осіб. 

3. До занять допускаються тільки абсолютно здорові діти, після проведення температурного 

скринінгу. Будь ласка, будьте відповідальні і не піддавайте ризику здоров'я інших. 

4. Абонемент включає в себе 1 місяць занять. Якщо Ваш малюк хворів - ми не повертаємо 

фінанси, але Ви маєте змогу скористатись двотижневою заморозкою один раз на навчальний 

рік. 

5. Довідка форма №083 та форма №063 є обов’язковою до вступу в садок. 

6. Друга дитина  з однієї сім'ї має знижку 10%. 

7. Якщо Ви купуєте абонемент до 25 числа поточного місяця, Ви маєте знижку 3%. 

8. Знижки не додаються. 

9. Якщо до 1-го числа поточного місяця оплата за абонемент не надійшла, дитина втрачає 

місце в групі. Відновити відвідування можливо при наявності вільного місця в групі та зі 

сплатою вступного внеску. 

10. Якщо Ви затримуєтесь та не встигаєте забрати дитину вчасно, попередьте 

адміністратора заздалегідь. В такому разі дитина залишається з черговим вихователем за 

додаткову оплату. 

11. Пам'ятайте, що вихователям категорично забороняється віддавати дітей неповнолітнім 

дітям, незнайомим особам без попередження батьками вихователів.  

Не забувайте повідомляти адміністратора Центру про те, хто буде забирати дитину ! Ми 

відповідаємо за життя і здоров'я Ваших дітей! 

12. Розкажіть педагогу про індивідуальні особливості вашої дитини - це допоможе зробити її 

перебування в Центрі максимально корисним і радісним. 

13. Батьки несуть відповідальність за здоров'я і безпеку дітей до і після відвідування Центру. 

14. Якщо дитина конфліктна і агресивна, ми залишаємо за собою право відмовити Вам у 

відвідуванні занять в садочку. 

15. Не приносьте на заняття власні іграшки, жувальні гумки, цукерки та ін. продукти 

харчування. 

16. У період адаптації, Ви можете відвідувати міні-сад за умовами погодинної оплати.  

17. Оплата абонемента означає Вашу згоду з правилами садочку, та згоду на фото і відео 

зйомку Вашої дитини, та розміщення цих матеріалів в соціальних мережах. 


