PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba (dále jen odpovědná osoba za děti).
2. Vstup na dětské hřiště není povolen za snížené viditelnosti a nepříznivého počasí (bouřka,
déšť, vítr, sníh,…)
3.

Provozní doba hřiště je od 8:00 do 19:00 nejpozději však do setmění.

4. Hřiště je určeno pro děti do 15 let. U dětí do 6 let je vstup povolen pouze za přítomnosti
trvalého dozoru dospělé osoby. V případě dětí od 7 do 15 roků je nutný dohled odpovědné
osoby.
5. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto řádu, dodržovat pravidla
slušného chování, dbát na svoji bezpečnost a udržovat čistotu a pořádek.

Na dětském hřišti je zakázáno:
✓
✓
✓

Poškozovat a znečišťovat hřiště a jeho vybavení
Vstupovat se zvířaty
Kouřit (včetně elektronické cigarety), konzumovat alkohol a omamné látky

✓ Manipulovat s otevřeným ohněm a ostrými předměty
✓ Užívat vybavení hřiště při zjištění závady, nebo pokud je povrch hřiště a vybavení namrzlý
nebo kluzký. V horkém počasí může být povrch hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik
popálenin při doteku. Odpovědná osoba za děti je povinna hřiště před vstupem dětí
překontrolovat a v případě zjištění závady vstup dětem zakázat a závadu nahlásit provozovateli.

Návštěvník je povinen:
✓ Respektovat provozní řád
✓ Chovat se slušně, ohleduplně a ukázněně tak, aby svým chováním neohrožoval nebo
neomezoval ostatní ani sám sebe
✓ Udržovat čistotu a pořádek
Za úmyslné poškození dětského hřiště návštěvníkem nebo škodu vzniklou nerespektováním
provozního řádu nese odpovědnost v plné výši odpovědná osoba za dítě.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
V případě zjištění závady na dětském hřišti kontaktujte obec Kobylá nad Vidnavkou.
Telefon : 584437604

Děkujeme Vám za dodržování provozního řádu.
V Kobylé nad Vidnavkou dne 10.1.2022
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba
Policie ČR
Hasiči
Tísňové volání

starosta obce Kobylá nad Vidnavkou
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150
112

