PROVOZNÍ ŘÁD
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VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ JE
S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KLOBUKY

POVOLENO

POUZE

OBČANŮM

PRO VSTUP NA TOTO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE NUTNÉ SI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
VYZVEDNOUT KLÍČ

PROVOZNÍ PODMÍNKY










Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese
zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníka.
Provozovatel zodpovídá za údržbu, pořádek, odstraňování závad a zajišťuje
pravidelné kontroly.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič,
odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 2 do 14 let.
Dětem mladším 10 let je vstup na dětské hřiště povolen pouze v doprovodu
a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší 18 let.
Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných
obalech.
Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno !!!















kouřit v celém prostoru hřiště,
konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
odkládat odpadky mimo místa k tomu určená,
poškozovat zařízení areálu a zeleň,
vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
používat otevřený oheň,
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky,
chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem
s nimi manipulovat,
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata do areálu ZŠaMŠ Klobuky,
pohybovat se v místech navazujícího areálu víceúčelového hřiště;
pohybovat se po a dokočišti běžecké dráhy.

Povinnosti uživatele
•

•
•

Provozovatel areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu dětského hřiště
nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou
činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků dětského hřiště nebo
poškozují majetek a zařízení areálu.
Poškození dětského hřiště nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel oprávněn vyloučit
na dobu neurčitou z užívání dětského hřiště osoby, které toto porušování způsobují
či za ně zodpovídají.

Provozní doba dětského hřiště

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných
a klimatických podmínek.
Za snížené viditelnosti a po setmění je vstup na dětské hřiště zakázán.
V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na dětské hřiště pro veřejnost
pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.
Důležitá telefonní čísla

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Integrovaný záchranný systém 112
Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Klobuky dne 15. září
2021.

