MĚSTO GOLČŮV JENÍKOV
Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov

Návštěvní řád dětského hřiště
Provozovatel:
Město Golčův Jeníkov, Nám. T.G.Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov

Otevírací doba
Od 1. května do 30. září
Od 1. října do 30. dubna

615 – 900 a 1500 – 2000
615 – 900 a 1500 – 1800

Informace pro uživatele dětského hřiště (dále jen „hřiště“), resp. zákonné zástupce, popř. jiné osoby odpovědné za
děti na hřišti
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí.
Děti musí být pod trvalým dozorem zákonného zástupce, popř. jiné osoby odpovědné za děti na hřišti.
Odpovědnost za úmyslné poškození hřiště, včetně vybavení a okolí, nebo škodu vzniklou nedodržováním tohoto
řádu nese v plné výši zákonný zástupce, popř. jiná osoba odpovědná za děti na hřišti.
Z hřiště mohou být vyloučeny uživatelé a osoby nerespektující návštěvní řád, ohrožující bezpečnost a zdraví
ostatních uživatelů a osob na hřišti, neudržující pořádek a čistotu na hřišti, uživatelé a osoby pod vlivem
alkoholických nápojů nebo omamných a psychotropních látek.
Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, pravidelnou péči o hřiště a herní zařízení.
Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětu ve vlastnictví uživatele.
Neprodleně nahlásit provozovateli poškození nebo závadu na hřišti a jeho vybavení.
Udržovat na hřišti pořádek a dbát o čistotu na hřišti.
Dodržovat návštěvní řád hřiště a pokyny provozovatele hřiště.
Respektovat ostatní uživatele hřiště.
Dodržovat níže uvedené zákazy.
Uživatelé, zákonní zástupci, popř. jiné osoby odpovědné za děti musí dodržovat na herním zařízení věkovou
hranici, maximální počet osob na zařízení a maximální nosnost uvedenou v následující tabulce:

Herní zařízení

Pružinové houpadlo Aeroplán
Pružinové houpadlo Motorka
Prohazovadlo Klaun
Houpačka Skipy
Trojhrazda
Lanový prvek Vlnobití
Houpačka Judy s hnízdem
Multifunkční sestava Arty
Kolotoč Karusel
Paravánek
Lavička s opěradly bez područek
Lavice 3m

Věková hranice (roky)

Max. počet osob na výrobku

Max. nosnost v kg

3-8
3-8
3-8
3-15
4-10
3-10
4-10
4-10
3-10
4-10
-

1
1
1
2
3
7
5
20
6
3
3
5

70
70
70
150
180
430
260
1140
350
180
250
400

V celém prostoru dětského hřiště je ZAKÁZÁNO:
- kouření,
- vstupování pod vlivem alkoholických nápojů a jejich konzumování,
- vstupování pod vlivem omamných a psychotropních látek a jejich užívání,
- vstupování a manipulace s otevřeným ohněm,
- vstupování se zvířaty, včetně umožnění jejich pobíhání v prostoru hřiště,
- vstupování s kolem a jinými sportovními prostředky,
- poškozovat hřiště, včetně vybavení a okolní zeleně,
- znečišťovat prostor hřiště a okolní zeleň,
- užívat hřiště, nebo herní zařízení pokud na něm uživatel, zákonný zástupce, popř. jiná osoba odpovědná
za děti zjistila závadu, poškození, nebo stav bránící jejich bezpečnému užívání.
Vstupovat na dětské hřiště a herní zařízení je dále ZAKÁZÁNO:
- pokud herní zařízení nebo vybavení hřiště je kluzké, nebo jeho povrch je namrzlý,
- pokud povrch herního zařízení je v horkém počasí rozpálen na teplotu, při které hrozí nebezpečí
popálení,
- pokud v prostoru hřiště nebo herního zařízení se nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví a
bezpečnost uživatelů, popř. jiných osob,
- pokud je na hřiště nebo herní zařízení vstup zakázán provozovatelem.
Telefonní čísla tísňového volání
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