DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - PROVOZNÍ ŘÁD
Provozovatel hřiště: Obec Dolní Pěna, tel.: +420 602 284 933
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE :

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
Tísňové volání – 112
Hasiči - 150
Záchranná služba – 155
Policie – 158



Hřiště je určené pro hraní dětí ve věku od 3 do 13 let (do 50 kg). Děti mladší nebo starší (těžší než 50 kg)
nesmí herní zařízení dětského hřiště používat.



Děti mladší 6 let mají vstup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby.



Za bezpečnost dětí na hřišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.



Zařízení hřiště nelze používat, je-li vadné a funkčně poškozené nebo za nevhodných klimatických (kluzké,
vlhké, namrzlé) a světelných podmínek (tma, mlha) apod..



Provozní doba hřiště - je omezena vhodnými klimatickými a světelnými podmínkami na hřišti. Zimní údržba
trávníku, chodníků a zpevněných ploch není prováděna.



Poškození, závady a poruchy na zařízení dětského hřiště neprodleně sdělte provozovateli hřiště



Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a činností
zakázanou tímto provozním řádem

BEZPEČNOST PROVOZU :


Návštěvníci hřiště nesmí svým chováním omezovat a ohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky.



Do prostoru pádu z jednotlivých herních zařízení je zakázáno umísťovat předměty (např. kočárky, kárky,
odpadkové koše, lavičky, herní prvky apod.), které by mohly způsobit zranění uživatelů těchto zařízení.



V prostoru hřiště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.



Do prostoru hřiště je zakázáno nosit a používat v něm skleněné nebo ostré předměty (např. lahve, nože,
nůžky, pletací jehlice, injekční jehly apod.), zbraně, výbušniny, jedovaté látky a chemikálie.



Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět a pohybovat se v něm motorovým vozidlem, na jízdních kolech,
kolečkových bruslích a skateboardech.



Je zakázáno poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení dětského hřiště



Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením
dětského hřiště

HYGIENA :


Do prostoru hřiště je zakázán vstup osob s nakažlivou nemocí nebo osob, které jsou v karanténě.



Do prostoru hřiště je zakázán vstup se zvířaty a jejich pohyb v něm.



V prostoru hřiště je zakázáno: kouření, konzumovat alkohol, užívání drog, omamných a návykových látek,
provozovat živé nebo reprodukované hudební produkce.



Je zakázáno používat prostory hřiště jako toalety, k nocování a stanování.



Návštěvníci hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a
dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečného provozu,
čistoty a hygienické nezávadnosti tohoto dětského hřiště.

