Návštěvní řád
Veřejné dětské hřiště
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce
dítěte nebo jiná doprovázející osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze
v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení, pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné
osoby. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky:








řetězová houpačka hnízdo – pro děti 3 – 14 let
řetězová dvojhoupačka – pro děti 3 – 14 let
věžová sestava UNIVERZAL – pro děti 3 – 14 let
balanční lanový žebřík – pro děti 3 – 14 let
vahadlová dvojhoupačka – pro děti 3 – 14 let
pružinové houpadlo tučňák – pro děti 3 – 8 let
pružinové houpadlo brouček – pro děti 3 – 8 let

Na hřišti platí zákaz:










poškozování a znečišťování prostoru, zařízení a veškerého vybavení
vodění a volného pobíhání psů, koček a jiných zvířat do prostoru dětského hřiště
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
manipulace s otevřeným ohněm
roznášení štěrku a jeho rozhazování do trávy
vybíhání v botách nahoru po skluzavce
užívání zařízení, pokud je povrch namrzlý nebo kluzký a při zjištění závady na zařízení
jízdy na kole a vjezdu motorových vozidel
pořádání propagačních a reklamních akcí

Za zakrytí pískoviště deskami odpovídá poslední návštěvník hřiště, resp. rodiče dítěte,
odpovědný zástupce dítěte nebo jiná doprovázející osoba, rovněž tak za úklid hraček.
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
vstup dítěti zakázat. Pokud jsou herní prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich
případné používání na vlastní nebezpečí uživatele.
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně na telefonní čísla
uvedená v posledním odstavci návštěvního řádu.
Návštěvní doba:

PO – NE 6:00 – 21:00 hodin
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

Provozovatel: Obec Rohoznice
Závady na herních prvcích nebo jejich poškození hlaste prosím na telefonní čísla:
607 089 015, 606 660 245, 601 389 099
nebo na e-mail: obec@rohoznice.cz
Hřiště v provozu od 1. srpna 2017

