PROVOZNÍ ŘÁD
Veřejné dětské hřiště
Planá nad Lužnicí – Nad Hejtmanem

Vážení návštěvníci,
pro příjemný a bezpečný pobyt na tomto hřišti schválila Rada města tento provozní řád, který je
závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště. Tento provozní řád je vydaný na základě
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, usnesením č. RM/865/47/12 ze dne 29. 8.
2012. Dětské prvky určené k hraní jsou v souladu s ČSN EN1176-7 „Zařízení dětských hřišť“ a
splňují bezpečnostní požadavky.
Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 12 let!
Sportovní prvky mohou být používány bez omezení věku.
Děti do 6 let věku mají přístup na hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let!
Pokud je zařízení a povrch terénu kluzký, vlhký, horký nebo namrzlý – hřiště NEPOUŽÍVEJTE!

PROVOZNÍ DOBA:

březen – září

8:00 – 20:00 hod.

říjen – únor

9:00 – 19:00 hod.

1. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
2. Každý kdo způsobí poškození dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch
majitele.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních
předpisů.
4. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a správce vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Návštěvník je POVINEN:
* respektovat provozní řád a pokyny správce
* chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
* udržovat čistotu a pořádek, odkládat a vyhazovat odpadky na místa k tomu určená (třídit
odpad)

Na hřišti platí ZÁKAZ:
* poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
* donášet, či instalovat nové herní prvky
* provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy používání
zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání
* kouření, konzumace alkoholu a omamných látek a vstup podnapilých osob
* provoz motorových vozidel, jízda na kolech
* nocovat, stanovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
* pořádat propagační, reklamní a jiné akce
* manipulace se skleněnými, ostrými předměty, zbraněmi a pyrotechnickými výrobky
* vstupu, volného pobíhání psů a jiných zvířat

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště a zeleně v jeho areálu, oznamte to prosím
neprodleně Správci hřiště - tel. č. 731 677 203.

DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE TENTO PROVOZNÍ ŘÁD
Majitel hřiště: Město Planá nad Lužnicí
Správce hřiště: Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.
Kontaktní osoba: Rudolf Lapín, Telefon: 731 677 203
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