provozní řád dětského hřiště
v obci Slatina u Anglického resortu
Tento provozní řád sloužík zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
dětského hřiště U Anglického resortu a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodžovat.
Článek 1
VSTUP DO PROSTORU
,t. Dětské hřiště sloužíke hrám a sportovnímu vyžitídětí a mládeže. Vstup a použitíhřiště
je výhradně na vlastní nebezpečí.
2. Hřiště je určeno pro děti ve věku do í4let. Pobyt na dětském hřištije na vlastní
nebezpečí,za dítě ručírodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší18 let.
3. Dětem mladším 6let je vstup na hřiště a využíváníinstalovaného vybavení povoleno
pouze v doprovodu a pod trvaIým dozorem rodiče, odpovědné osoby čijinédospělé
osobY starší 18 let'
článek 2
ÁXIZVSTUPU DO PROSTORU HŘlŠTĚ
1, Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé, nebo pod
vlivem omamných látek.
2. Zakazqe se vstup s otevřeným ohněm ijakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly
bezpečnost návštěvn íků.
3. Všichni návštěvnícijsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani

ostatním'

článek 3

PRoVoZNÍ poryruy

1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce

a udržovat je v čistotě. Herní prvky v areálu zabudované jsou určenépouze dětem.
2. V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, uživáni alkoholických
nápojů a jiných omamných a návykových Iátek.
3. Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
4. Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodžováním
provozního řádu, nenese Obec Slatina v žádném případě zodpovědnost.
5. Př| současnémužitíareálu několika uživatelije nutné, aby vzájemně respektovali
pravidla bezpečnéhochování a svou činnostíneohrožovali ostatní účastníky.
6. Každépoškození areálu a jeho zařizení je nutno neprodleně nahlásit vedení obce.
Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši,
7. Provozovatel neručíza případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
8. Nalezené předměty se odevzdajívedení obce,

Článek 4

VŠEOBECNÉPOKYNY

1, Na osoby, které poškozují zařízeníhřiště nebo ohrožujínávštěvníky, mohou
návštěvníci upozornit kteréhokoliv zastupitele obce. V případě porušenítohoto
provozního řádu můžebýt uživatelvykázánzareálu a podle okolností můžebýt jeho
chování i předmětem přestupkového řizení, případně předmětem šetření Policie CR.
2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti
po projednání na veřejném zasedání OZ8.12.2020.

Dodržování Provozního řádu a slušnéhochování je v zájmu všech uživatelŮ hřlště.
Důležitá telefonní čísla:
Tísňovévolání 112
Hasiči : 150
policie Čn: tsa
Záchranná služba:155
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