Veřejné dětské hřiště Sluštice

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ
ŘÁD
1.

Upozornění pro uživatele

1.1.

Hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let (do 50 kg), děti mladší, nebo starší (těžší) nesmí jednotlivé
dětské prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod
dozorem dospělé osoby!
Nedovolte dětem vstup na hřiště pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, případně
na něm zjistíte závadu!

1.2.

08.00 – 19.00 hod.

1.3.

Provozní doba dětského hřiště :

2.

Bezpečnost

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční
stříkačky...) a zbraně.
V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.

3.

Hygiena

3.1.

Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv.
karanténě.
V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
V prostoru je zakázáno kouření.
Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Sluštice č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Sluštice - je do prostoru hřiště zakázán vstup psů!
Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem
obratem nahlásíte na nejbližší služebnu Policie ČR, odd. Úvaly (974 881 800)

Děkujeme Všem návštěvníkům za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a
hygienické nezávadnosti dětského hřiště.
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Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte provozovateli a správci hřiště:
Obec Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sibřina, IČ 002407161,
tel.: 724 167 147, e-mail.: obecslustice@obecslustice.cz
Provozovatel hřiště neručí za případnou ztrátu předmětu ve vlastnictví uživatele
Herní prvky dětského hřiště dodala a nainstalovala firma: Hřiště Pod Květinou s.r.o., Písek
www.hristepodkvetinou.cz

