
Návštěvní řád
Workoutové hřiště

ve shodě s normou ČSN – EN 16630 
ulice Komenského, Adamov

Provozovatel:   Město Adamov
Provozní doba:   březen – červen, září – říjen    8:30 – 19:30 hod.
    červenec – srpen      8:30 – 20:00 hod.
    listopad – únor    10:00 – 16:00 hod.

Workoutové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřej-
nost od 15 let, zejména k posilování celého těla. Cvičiště je určeno pouze pro posilo-
vací cvičení prováděné cvičencem v podvěsu. 

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu 
workoutového cvičiště pouze cvičícím osobám.

V celém areálu hřiště je zakázáno:
1. zdržovat se na hřišti mimo vymezenou provozní dobu,
2. kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
3. manipulovat s otevřeným ohněm,
4. vodit psy a jiná zvířata,
5. poškozovat zařízení areálu a zeleň,
6. znečišťovat areál a ostatní plochy,
7. narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
8. přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté 

látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 
manipulovat,

9. používat hřiště pokud je kluzké, mokré nebo namrzlé,
10. lezení a chůze po konstrukci cvičebních prvků,
11. vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod., vhodná obuv 

je sportovní obuv s hladkou podrážkou bez vroubkování,
12. vstupovat dětem do 15 let bez doprovodu rodičů.

• V horkém počasí může být povrch cvičebních prvků rozpálen na teplotu, při níž hrozí 
vznik popálenin při doteku.

• Uživatel nesmí nikdy cvičit na cvičišti sám.
• Z důvodu bezpečnosti je na každém cvičebním prvku dovoleno cvičení pouze jedné 

osoby.
• Maximální hmotnost cvičící osoby je 95 kg.
• Cvičení není určeno pro děti do 15 let.
• Cvičení je na vlastní nebezpečí!

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.

Povinnosti uživatele hřiště:
1. Sportovní náčiní uživatelů hřiště musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.
2. Sportovní náčiní (zapůjčené provozovatelem hřiště) se smí používat jen v prostoru 

hřiště.
3. Zapůjčení a vrácení sportovního náčiní se potvrzuje podpisem v provozní knize.
4. V případě poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací nebo jeho ztráty  je 

nájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny náčiní.

Provozovatel:
1. Provozovatel hřiště zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje 

pravidelné kontroly hřiště.
2. Neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště.
3. Neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště v případě porušení tohoto návštěvního 

řádu.
4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody
spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

Důležitá telefonní čísla:   Zástupce provozovatele:   724 862 158
      Městská policie:    602 515 387
      Policie ČR:     158
      Záchranná zdrav. služba:   155
      Hasiči Adamov:     150

Návštěvní řád byl schválen na 47. schůzi Rady města Adamova dne 8. 2. 2021. 


