Veřejné dětské hřiště
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
1 Upozornění pro uživatele
1.1 Hřiště je určeno pro děti od 2 do 12 let (do 50 kg), starší (těžší) návštěvníci nesmí
jednotlivé dětské prvky využívat. Za bezpečnost dítěte při užívání herních prvků ručí jeho
zákonný zástupce.
1.2 Pro děti od 3 do 6 let je nutno ze strany rodičů zabezpečit trvalý dozor
dospělé osoby. Pro děti do 3 let není většina hracích prků určena, proto je nutný
trvalý dozor dospělé osoby.
1.3 Nedovolte dětem vstup na hřiště, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký,
namrzlý, případně pokud na něm zjistíte závadu.
1.4 Provozní doba dětského hříště je od 8:00 do 21:30 hod.
2 Bezpečnost
2.1 Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní
návštěvníky.
2.2 Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty ( např. láhve, nůž,
nůžky, injekční stříkačky, …), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
2.3 V prostoru hřiště je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.
2.4 Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a
skateboardu.
3 Hygiena
3.1 Do prostoru hřiště je zákaz vstupu u dětí (občanů ) trpících nakažlivou nemocí
nebo těch, kdo jsou v tzv. karanténě.

Návštěvník je povinen:
• respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správce hřiště,
• dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým
chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky,
• chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno,
• nést odpovědnost za škody způsobené (byť např. jen z nedbalosti), které
vzniknou jeho chováním,
• chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky,
• dodržovat čistotu a po své návštěvě hřiště uklidit.
Na hřišti platí zákaz:
• poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození
bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě
nezletilého pachatele bude škoda vymáhána na jeho zákonných zástupcích),
• vybíhání v botách směrem nahoru po skluzavce,
• kouření, konzumace alkoholu a omamných látek,
• odhazování žvýkaček,
• rozdělávání ohně,
• stanování, nocování, rozdělávání a udržování otevřeného ohně,
• ničení majetku a zařízení,
• přelézání plotu,
• vjezdu motorových vozidel,
• vodění a volného pobíhání psů, koček a jiných zvířat v prostoru dětského
hřiště,
• pořádání propagačních, reklamních a jiných akcí.
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3.2 V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
3.3 V prostoru je zakázáno kouření.
3.4 Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
3.5 V prostoru hřiště nelze provozovat živou hudební produkci ani zde není možné
pouštět reprodukovanou hudbu.
3.6 Do prostoru hřiště je zákaz vstupu zvířat.
3.7 Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí
odhazovat do určených nádob.

OBEC RUDÍKOV
Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte provozovateli hřiště:
Obec Rudíkov, správce starosta obce, tel. 568 878 184 nebo mobil: 773 826 754
Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti
dětského hřiště.
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