280 mm

Dětské hřiště „KOUPALIŠTĚ” Sportovní areál Vsetín

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
1. Upozornění pro uživatele
1.1. Hřiště je určeno pro děti od 1 do 15 let (max. 60 kg), děti mladší nebo starší (těžší) nesmí jednotlivé dětské
prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělé
osoby.
1.2. Nedovolte dětem vstup na hřiště pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, příp. na něm zjistíte
závadu!
1.3. Provozní doba hřiště se řídí Obecně závaznou vyhláškou.

2. Bezpečnost

385 mm

2.1. Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
2.2. Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nože, nůžky, injekční stříkačky...) a
zbraně.
2.3. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
2.4. Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech.
2.5. Do prostoru hřiště je umožněn vjezd vozidel údržby, záchranné služby či hasičů.
Houpadlo Nosorožec
010507

Houpadlo Žirafa
010508

Houpačka pro dva
010303

pro děti od 2 let

pro děti od 2 let

pro děti od 1 roku

3. Hygiena
3.1. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v karanténě.
3.2. V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
3.3. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
3.4. Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
3.5. V prostoru hřiště se nesmí provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba.
3.6. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou - O pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva
je do prostoru hřiště zakázán vstup zvířat.
3.7. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.
3.8. Vlastníkem hřiště je ...................................................................................................
Jeho úmyslné ničení je trestné.
Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte na ..................................................................., telefon: ..............................
Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

K zajištění bezpečnosti přispějte i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem
obratem nahlásíte na nejbližší služebnu Městské policie nebo Policie ČR.
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Dětské hřiště dodala a nainstalovala firma

ONYX wood

Žernovická 257, PRACHATICE, tel.: 388 311401, fax: 388 311402, www.onyx-wood.cz

