Provozní a návštěvní řád dětského hřiště
v obci Strážkovice
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.
Provozovatel:
Vlastník:
Provozní doba:

Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 37401 Trhové Sviny
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 37401 Trhové Sviny
říjen - duben od 8.00 do 17.00 hod,
květen – září od 8.00 do 19.00hod

Důležitá telefonní čísla:
150
Hasičský záchranný sbor ČR
155
Zdravotnická záchranná služba
158
Policie ČR
112
Jednotné evropské číslo tísňového volání
606 033 898 Správa hřiště
Čl. I
Základní ustanovení
1. Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 2 do 14 let. Dítě do 6 let věku musí být při
používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby starší 18-ti let, dále jen
„dohlížející dospělá osoba“.
2. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za dítě ručí
rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Dětem mladším 6 let je vstup na
dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v
doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu
vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené a zapomenuté na hřišti.
Čl. II
Vstup na hřiště
1. Vstup na dětské hřiště je povolen pouze v provozní době určené provozovatelem za
podmínek uvedených v Čl. I tohoto provozního a návštěvního řádu.
2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem – brankou. Přelézání branky a
plotu je zakázáno.
3. Vstupovat na herní prvky při dešti, sněhu a náledí je zakázáno.
Čl. III
Povinnosti návštěvníků
1. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pro jakou jsou herní
prvky určeny:
Pískoviště:
- je určeno pro děti od 2 do 6 let věku.
Kladinová houpačka:
- je určena pro děti od 3 do 8 let věku s maximální hmotností do 30 kg.

Kolotoč:
- je určen pro děti od 2 do 14 let věku s maximální hmotností do 50 kg.
Dětský hrad se skluzavkou a houpačkami:
- je určen pro děti od 2 do 14 let věku s maximální hmotností do 50 kg.
Je zakázáno zejména:
2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné
látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;
3. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
4. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
5. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;
6. Vjíždět do areálu hřiště na kolech, kolečkových bruslích a motorovými prostředky.
7. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
Další povinnosti:
8. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející
dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
9. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení
předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
10. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;
11. Dohlížející dospělá osoba je povinna při odchodu posledního dítěte z pískoviště zajisti
jeho zakrytí.
12. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
13. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho
provozovateli. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá
osoba;
2. V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo
vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště
3. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje
pravidelné revize hracích prvků hřiště.

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám
chránit náš společný majetek
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Strážkovice dne 12.10.2011

