PROVOZNÍ ŘÁD
dětského hřiště s herními prvky Třebešice
Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
Provozovatelem a majitelem hřiště je: OBEC TŘEBEŠICE, 286 01 Čáslav

Provozní doba: v období březen – říjen : od 9.00 hodin do 20.00 hodin
v období listopad – únor :

UZAVŘENO

Vstupní branka v oplocení do sportovního areálu bude zpravidla v tuto dobu otevřena.
Dětské hřiště je umístěno uvnitř oploceného sportovního areálu, jehož součástí je
multifunkční hřiště s budovou sportovního zázemí a altánem s lavicemi.
Provozovatel a majitel hřiště d o p o r u č u j e matkám s dětmi, popřípadě
osobám vykonávajícím dozor nad dětmi mladšími 6-ti let, aby branku uzamkly či
zajistili tak, aby nebyl možný volný a nepozorovaný odchod dětí z oploceného areálu
sportoviště.
V případě potřeby zaparkování vozidla na parkovišti uvnitř areálu je nutné si předem
domluvit se správcem areálu odemknutí hlavní vjezdové brány.

Uživatelé hřiště: používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici
od 3 do 14 let / věžová sestava, řetězová houpačka, kolotoč, vahadlová houpačka,
pružinové houpačky, lanová pyramida /
Vstup dětí mladších 3 let na herní prvky je možný pod přísným stálým dozorem rodičů nebo
dospělé osoby vykonávající dozor.
Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávajících
dozor a dohled nad dětmi .
Workoutová sestava je určena pro uživatele starší 15-ti let, s hmotností těla nepřevyšující
90 kg. Vstup osob mladších osob 15-ti let je na vlastní riziko.
Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského
hřiště povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či
jiné dospělé osoby.
Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese v plné výši zákonný zástupce dítěte, popř. dohlížející
dospělá osoba.
Dohlížející dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními
prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející
dospělá osoba připustit, aby je dítě užívalo.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na:
Obecní úřad Třebešice/ telefonní číslo 327377219, mobilní telefon 724884988/ anebo
telefon na správce hřiště pan Sedláček: 723 122 619
Pozor !!! - v horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž
hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení
předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat .
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným
infekční nebo jinou přenosnou nemocí, osobám se znečištěným nebo zapáchajícím
oděvem je v s t u p z a k á z á n.

Návštěvník je povinen:
•
•
•
•
•
•

seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, udržovat pořádek, čistotu a
bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování,
šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště, neničit a neužívat k jinému účelu zařízení
hřiště,
v případě znečištění hřiště je povinen uvést je do původního stavu nebo uhradit
náklady na úklid,
zajistit si proti krádeži veškeré své věci přinesené na hřiště, provozovatel neručí za
odcizení nebo ztrátu těchto věcí,
zdržet se nadměrného hluku, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství
hřiště,
kola, koloběžky, tříkolky a ostatní nemotorové dopravní prostředky odkládat ve
stojanu k tomu určenému,

Návštěvníkům je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•

kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, přinášet na
hřiště skleněné předměty (láhve apod.), zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu,
nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty,
používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, provozovatel neručí za
případné následky nesprávného a zakázaného užívání,
dále se zakazuje vstupovat na dětské hřiště, pokud je herní zařízení nebo vybavení
kluzké nebo je jeho povrch namrzlý, popř. se na něm vyskytuje závada ,
odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště
a jeho okolí,
jezdit a jinak se zdržovat v prostoru hřiště na kolečkových bruslích, skateboardu,
kolech, tříkolkách, koloběžkách apod.,
vodit do prostoru hřiště zvířata, zejména psy,
manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení, manipulovat s otevřeným
ohněm,
úmyslně poškozovat a ničit zařízení dětského hřiště.

Provozní režim altánu :
V prostoru altánu je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezdůvodně pobývat, vyjma sportovních aktivit v souvislosti s návštěvou sportovního
areálu-multifunkčního hřiště či dětského hřiště s herními prvky,
kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, přinášet
skleněné předměty (láhve apod.), zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu,
nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty,
používat zařízení altánu nad rámec běžného užívání, provozovatel neručí za případné
následky nesprávného a zakázaného užívání,
odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat
prostory altánu a jeho okolí,
vodit do prostoru altánu zvířata, zejména psy,
manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení, manipulovat s otevřeným
ohněm,
úmyslně poškozovat a ničit konstrukci a zařízení altánu,
neopírat kola o konstrukci altánu,
sedat na zábradlí altánu a kopat do dřevěného obložení zábradlí altánu

Provozovatel a majitel n e n e s e zodpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto
provozního řádu a ostatních obecně závazných předpisů.. V případě nerespektování
provozního řádu si provozovatel a majitel prostřednictvím oprávněné osoby vyhrazuje právo
vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Vstupem do prostor dětského hřiště se má za to, že se návštěvník seznámil s tímto
provozním řádem. Text tohoto provozního řádu je zpřístupněn na viditelném místě
dětského hřiště a je umístěn také na: www.trebesice.cz

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie ČR:
158
Hasiči:
150
Tísňová linka:
112
Správce hřiště: pan Sedláček: 723 122 619
Provozovatel odpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o hrací prvky a mobiliář,
odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize a provozní kontroly prvků
na hřišti.
V Třebešicích dne 17. července 2017
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Třebešice dne 17.7.2017.
Mgr. Jaroslav Havránek
starosta obce

