Návštěvní řád

Veřejné dětské hřiště ve shodě s normou ČSN – EN 1176
ulice Lesní, Adamov
Provozovatel:

Město Adamov

Provozní doba:
				

březen – říjen		
od 1. 7. do 31. 8.

9.00 – 19.00 hod
9.00 – 20.00 hod

V celém areálu hřiště je zakázáno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
Manipulovat s otevřeným ohněm
Vodit psy a jiná zvířata
Poškozovat zařízení areálu a zeleň
Znečišťovat areál a ostatní plochy
Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným
způsobem
8. Přinášet do areálu skleněné lahve, 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. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen
na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející
dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat
a případně vstup dítěti zakázat
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu
hřiště. Děti do 6-ti let musí být na hřišti v doprovodu dospělé
osoby.
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivá zařízení:
Závěsná houpačka MidiSwing (ptačí hnízdo) pro děti od 3 let – 14 let
Pružinové houpadlo pro děti od 3 let – 8 let
Vahadlová houpačka pro děti od 3 let
Provozovatel:
Provozovatel hřiště zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň
a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště
Neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště
Neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště, v případě porušení
tohoto návštěvního řádu
Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti 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:
Městská policie:				
Policie ČR:					
Záchranná zdrav. služba: 		
Hasiči Adamov: 				

724862158
602515387
158
155
516446155

Návštěvní řád byl schválen na 60. schůzi Rady města Adamova dne 17. 6. 2013.

