Mõmmila arengukeskuse kodukord
Üldine:
Keskuses viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida keskuse kodukorda.
Keskusel on õigus teha muudatusi keskuse lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist keskuse inventari.
Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine keskuse territooriumil on rangelt
keelatud.
Keskus ei vastuta klientide isikliku vara eest, vajadusel palume väärisesemed võtta endaga kaasa
treeningsaali. Samuti ei vastuta keskus õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või
tegevusetusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
Üleriietega ja välisjalanõudega on lubatud viibida vaid garderoobis.
Klientide rahulolu huvides ei ole mobiiltelefoni kasutamine treeningute ajal soovitatav.
Keskus on alati avatud vähemalt 20 min enne treeningu algust.
Juhul kui tundi ei ole läbi broneerimissüsteemi ühtegi inimest registreeritud, siis treeningut ei toimu ning
õpetajat ei pruugi kohapeal olemas olla.
Laste treeningud:
Treeningule pääsemiseks tuleb aeg broneerida vastavalt kehtivale korrale (vt broneerimisreeglid).
Haigeid lapsi palume teiste laste tervise nimel tundidesse mitte tuua. Halva enesetundega laps ei jaksa
tunnis kaasa teha, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
Treeningus kanna mugavaid, sportlikke riideid, et nii sinul kui lapsel oleks hea liikuda.
Treening toimub sokkides, paljajalu või sisejalatsites.
Kunstitundides kanna ise ja pane ka lapsele sellised riided, mis võivad määrduda (võiksid kaasas olla ka
vahetusriided).
Kunstitundi on soovituslik kaasa võtta käterätik.
Tundi palume mitte hilineda, kuna see segab teisi lapsi.
Täiskasvanute treeningud:
Treeningule pääsemiseks tuleb aeg broneerida vastavalt kehtivale korrale.
Treeningus kanna mugavaid ja sportlikke riideid.
Treening toimub sportlikes sisejalatsites või sokkides.
Treeningul on soovituslik kasutada treeningrätikut.
Pärast treeningut aseta treeningvahendid tagasi oma kohale. Palume treeningvahendid pärast kasutamist
puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.
Broneerimisreeglid:
Vabad ajad on märgitud Mõmmila kodulehel www.mommila.ee
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http://client.bronn.ee/book_groups/week/160
Samuti saab broneerida või tühistada aega kirjutades info@mommila.ee või helistades +372 55 554 537.
Aja broneerimist loetakse nõustumiseks kodukorraga.

Broneeritud aja tühistamisel kehtib 2h reegel – kui treeningusse ei saa tulla, siis tuleks aeg eelnevalt
tühistada vähemalt 2 tundi enne. Kui tühistamisaeg on lühem, siis loetakse treeningkord kasutatuks
ja selle eest tuleb maksta.
Lastehoid treeningu või massaaži ajaks:
Lapsehoiu teenus pakub vanemale mugavat võimalust külastada ise treeningut ja massaaži ning jätta
selleks ajaks lapse(d) turvaliselt keskuse puhkeruumi järelevalve alla (keskuse juhataja).
Lapsehoiu teenuse kasutamiseks tuleb oma soov (kuupäev ja kellaaeg) saata e-mailile info@mommila.ee
või helistada telefonil 55 554 537.
Aja lapsehoiu teenuse kasutamiseks palume broneerida hiljemalt eelneval päeval. Erandkorras saab aega
broneerida ka samale päevale, aga selleks tuleks helistada telefonil 55 554 537.
Lapsehoiu teenus maksab 1 tund: 1 lapse korral 2 eurot; 2 ja rohkema lapse korral 3 eurot.
Treeningu/loengu/teenuse eest tasumine:
Treeningu/loengu eest tuleb tasuda enne tunni toimumist.
Ühe korra kaardi eest saab maksta:
1. sularahas kohapeal treeneri või keskuse juhataja kätte
2. ülekandega Aabe OÜ kontole (enne treeningu toimumist), selgitusse lisada oma nimi
Kuukaardi soetamiseks tuleb oma soov öelda treenerile või keskuse juhatajale. Kuukaardi kohta
saadetakse tasumiseks arve teie kontakt e-mailile.
Kuukaart on paindlik ja selle eest saab käia vabalt valitud tundides: võimlemine, kunst, rütm ja pill,
loovliikumine, ema ja laps, rahvatants, kõht-selg-tuharad, cardio.
Juhul kui laps haigestub või mõnel muul põhjusel tulla ei saa ja teil on soetatud kuukaart, siis saab
puudutud tunnid järgi teha järgneva 2 kuu jooksul.
Hinnakiri: http://mommila.ee/pricing-tables/
Massaaž:
Vabad ajad on märgitud Mõmmila kodulehel www.mommila.ee. Juhul kui sealt endale sobivat aega ei

leidnud, siis kirjuta palun oma soovist e-mailile info@mommila.ee või helista 55 554 537.
Broneeritud aja tühistamisel kehtib 2h reegel – kui massaaži ei saa tulla, siis tuleks aeg eelnevalt tühistada
vähemalt 2 tundi enne. Kui tühistamisaeg on lühem, siis loetakse massaažikord kasutatuks.
Matil massaaži jaoks (Tai, Vana-Eesti) on soovitav kanda mugavaid riideid.
Beebide ja laste massaaži jaoks on soovitatav tulla kohale väikse ajavaruga (ca 15 min), et lapsel oleks
aega kohaneda.
Beebide massaaži jaoks tuleks kaasa võtta ühekordne lina või rätik. Kohapealt soetades maksab
ühekordne lina 0.50 eurot.
Sünnipäeva pidamine Mõmmila ruumides:
Peo pidamiseks on ette nähtud 3 tundi. Lisatasu eest saab ruumi rentida ka kauemaks.
Ettevalmistusi saab tulla tegema 30 minutit enne sünnipäeva algust.
Sünnipäeva aega saab broneerida läbi meie online broneerimissüsteemi või e-mailil info@mommila.ee;
telefonil 55 554 537
Tasu ruumi rendi eest tasutakse enne ürituse toimumist kohapeal sularahas või ülekandega Aabe OÜ
kontole, EE022200221062614970, Swedbank AS, selgitusse lisada lapse nimi.

Selleks, et muuta Teie lapse sünnipäev erilisemaks, pakume lisateenustena: trükitud kutseid, kunstitundi
juhendaja eestvedamisel, lastediskot juhendaja eestvedamisel. Täpsemat infot küsi info@mommila.ee või
55 554 537.
Keskuses olevad lapsed peavad olema täiskasvanute järelevalve all.
Keskuses on kasutamiseks olemas järgmised abivahendid: veekeetja, kohvimasin ning serveerimisnõud
(kannud, lillevaasid, tordilabidas, nuga, tikud, kandikud, kausid). Ühekordsed nõud tuleb võtta kaasa endal
või osta lisatasu eest kohapealt.
Pärast peo lõppu taasta palun mängukeskuses selline olukord, mis oli ka saabudes.
Parkimine:
Hoovis ja maja ees (Tulika 19) on parkimine 2 tundi tasuta. Selleks tuleb auto number registreerida keskuses
olevas arvutis.

