
Provozní řád Family Pointu 
Sanus Brno o.s., Štefánikova 63a 

 
� Family Point se nachází ve společných prostorách Sanus Brno o.s. 

Provozní doba je v době úředních hodin pracoviště, které jsou viditelně 
vyvěšeny u vstupu do Family Pointu. 

� Family Point je místem, kde mohou rodiče a prarodiče nakrmit a přebalit 
své dítě, společně si odpočinou a získat informace týkající se rodinného 
života ve městě Brně. 

� V prostorách Family Pointu je zakázáno kouření, požívání alkoholických 
nápojů a jiných návykových látek. 

� Prosíme návštěvníky o vzájemnou toleranci a přizpůsobení hlasového 
projevu množství návštěvníků a akustice prostoru. 

� Děti mohou do prostor Family Pointu vstupovat pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy jeho 
doprovod a to po celou dobu pobytu.  

� Za odložené osobní věci nenesou pracovníci občanského sdružení Sanus 
Brno žádnou odpovědnost. Za odložené věci neručíme!!! 

� Platí přísný zákaz vstupu dětí či dospělých s akutně probíhajícím 
onemocněním nebo těch, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. 

� Zákaz vstupu mají osoby ve špinavém nebo páchnoucím ošacení.  
� Jídlo a pití se může konzumovat pouze ve vyhrazeném prostoru. Každý 

krmí pouze své dítě a po svém dítěti uklidí. Úklidové prostředky jsou na 
požádání k dispozici.  

� Mikrovlnou troubu smí obsluhovat pouze dospělé osoby. 
� Udržujte pořádek a se svým dítětem ukliďte po ukončení hry všechny 

hračky. 
� Pokud dojde k poškození zařízení nebo vybavení prostoru Family Pointu 

nahlaste tuto skutečnost obsluze. 
� Použité dětské pleny uložte do speciálního koše určenému k tomuto účelu. 

Nočník používejte se svým dítětem pouze v prostorách WC. Po použití jej 
důkladně vyčistěte a uveďte do původního stavu pro další použití.  

� Návštěvníci Family Pointu jsou povinni respektovat připomínky               
a nařízení pracovnic, které jsou odpovědné za provoz.   

� S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se obracejte 
přímo na pracovnice, využívejte Návštěvní knihu!!! 

 
Děkujeme za dodržování pravidel, zejména za ohleduplnost ke kojícím 
maminkám a obsluhujícímu personálu. Uvítáme Vaše nápady na zlepšení            
a zkvalitnění našich služeb. Upozorňujeme, že Family Point není pouze herna. 


