Provozní řád dětského hřiště PIVÍN
• Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky
a uživatele hřiště
• Provozovatelem a majitelem hřiště je Obec Pivín

Provozní doba:
		-

V období duben – říjen od 8.00 hodin do 20.00 hodin
		 - V období listopad – březen od 8.00 hodin do 17.00 hodin

Uživatelé hřiště:
		 		 		 			
		 			
		 			
			
		 		 			
		 			

Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 14 let
Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávajících dozor a dohled nad dětmi
Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povolen jen v doprovodu a pod trvalým
dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby
Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nese v plné výši zákonný zástupce dítěte, popř. dohlížející dospělá osoba
Dohlížející dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li
z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, 		
nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě užívalo
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Pivín
Pozor, v horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející
dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je 		
vstup zakázán

Návštěvník je povinen:
		 		 			
		 		 -

Seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, udržovat pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště, neničit a neužívat k jinému účelu zařízení hřiště. V případě znečištění hřiště je povinen
uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid
Zajistit si proti krádeži veškeré své věci přinesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí
Zdržet se nadměrného hluku, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště

Návštěvníkům je zakázáno:
		 		 		 			
		 			
		 		 		 		 		 		 -

Kouřit
Konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
Přinášet na hřiště skleněné předměty (láhve apod.), zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či 		
zapáchající předměty
Používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, provozovatel neručí za případné následky nesprávného
a zakázaného užívání
Vstupovat na dětské hřiště, pokud je herní zařízení nebo vybavení kluzké nebo je jeho povrch namrzlý, popř. se na něm vyskytuje závada
Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí
Jezdit a jinak se zdržovat v prostoru hřiště na kolečkových bruslích, skateboardu, kolech apod.
Vodit do prostoru hřiště zvířata, zejména psy
Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení, manipulovat s otevřeným ohněm
Úmyslně poškozovat a ničit zařízení dětského hřiště

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Hasiči 150
Tísňová linka 112
Provozovatel odpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o hrací prvky a mobiliář, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné
revize a provozní kontroly prvků na hřišti.
• Provozovatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu a ostatních předpisů
• V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel a majitel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště
V Pivíně dne 7. srpna 2013

Obec Pivín
798 24 Pivín 220
Tel.: 582 384 234

