
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.
    (v případě sněhové pokrývky nebo námrazy bude hřiště uzavřeno)

Mimo stanovenou provozní dobu lze užívání dohodnout se správcem hřiště.

V celém areálu hřiště je zakázáno:
1. zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu – pokud není dohodnuto jinak,
2. kouřit, konzumovat sladké a alkoholické nápoje, omamné látky, konzumovat a nosit jídlo, žvýkací 

gumy,
3. manipulovat s otevřeným ohněm,
4. vodit psy a jiná zvířata,
5. jezdit na kole a používat motorová vozidla,
6. poškozovat zařízení areálu a zeleň,
7. znečišťovat areál a ostatní plochy,
8. narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
9. přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, 

chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
10. používat hřiště pokud je namrzlé nebo je na umělém povrchu sněhová pokrývka,
11. vstupovat na hrací plochu v obuvi s ostrými hroty (tretry), kopačkách (především kovovými a 

plastovými hroty),
12. používat kolečkové brusle.

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
Děti do 6 let musí být na hřišti v doprovodu dospělé osoby.

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 pravidel-

né revize hracích prvků 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 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:   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. 

Návštěvní řád – hřiště s umělým povrchem
Veřejné dětské hřiště ve shodě s normou ČSN – EN 1176

ulice P. Jilemnického Adamov


