
Esport Centerin Ninja Park Junior on 0-5-vuotiaille lapsille tarkoitettu palvelu vanhempien liikuntaharrastuksen 
ajaksi (enintään 2 tuntia/kerta). Palvelu on tarkoitettu Esport-jäsenten lapsille ja se on maksuton. 

Ninja Park Junioriin ei voi varata paikkaa etukäteen, paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Paikalla oleva 
henkilökunta arvioi vapaiden paikkojen määrän aina sen hetkisen tilanteen mukaan. Lasten turvallisuuden 
takaamiseksi ryhmäkoko saattaa vaihdella. Henkilökunnalla on oikeus päättää, milloin lapsiluku on täynnä ja 
oikeus olla ottamatta vastaan enempää lapsia. Huomioittehan siis, että paikkoja on rajoitetusti!  

Hoitoaika on enintään kaksi (2) tuntia kerrallaan. Noudatathan sovittuja kellonaikoja, Ninja Park Juniorin auki-
oloajat ovat myös ohjaajien työaikoja. Lapset leikkivät Ninja Park Juniorissa vanhempiensa vastuulla, myös 
silloin kun henkilökunta on paikalla. Jokaisen hoitokerran aluksi lapsen tiedot kirjataan ylös. Lomakkeeseen 
kirjataan lisäksi lapsen noutoaika sekä vanhemman tiedot.  

Turvallisuussyistä lasta ei saa viedä pukuhuoneisiin, kuntosalille tai liikuntasaleihin. Tuothan lapsen siis aina 
ensin Ninja Park Junioriin ennen liikunta- ja pukuhuonetiloihin siirtymistä ja noudat vasta sen jälkeen, kun olet  
itse valmis lähtemään. 
Hoidathan lapsesi ruokailut ja wc-asioinnit ennen Ninja Park Junioriin saapumista. Ninja Park Juniorin hen-
kilökunta ei vaihda vaippoja. On myös suositeltavaa, että kuivaksi harjoittelevalle lapselle laitetaan vaippa Ninja 
Park Junioriin tullessa.  
 
Ninja Park Juniorissa ei voi harjoitella vanhemmista erossa oloa, joten tuothan lapsen Ninja Parki Junioriin 
vasta, kun hän on tottunut käymään hoidossa kodin ulkopuolella. Tarvittaessa ohjaajat soittavat vanhemman 
paikalle, jos lapsi on itkuinen, nälkäinen tai ei pysty toimimaan sovussa muiden lasten kanssa. Pidäthän siis 
puhelimesi lähettyvillä kuntoilun aikana. Ethän tuo väsynyttä, nälkäistä tai sairasta lasta Ninja Park Junioriin. 

Lapsen kädet tulee pestä ennen hoitoon tulemista. 
Ulkovaatteet sekä lastenrattaat jätetään niille varattuun tilaan.

Omien eväiden tuominen Ninja Park Junioriin on kielletty. Lapsella saa olla mukana oma juomapullo/tuttipullo 
(kirjaathan pulloon lapsen nimen). Emme toivo lasten tuovan mukanaan omia leluja. 

Esport ei ota vastuuta lapsista, jotka tulevat Ninja Park Junioriin. Lapset leikkivät vanhempien suostumuksella 
ja vastuulla. Esport ei vastaa rikkoutuneista eikä kadonneista tavaroista. Löytötavaraoita säilytetään kaksi viik-
koa.
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