Povozní řád dětského hřiště SLUNÍČKO
Tento provozní a návštěvní řad je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
Návštěvník zahrady vstupem na pozemek vyjadřuje souhlas s níže uvedeným provozním
řádem.
1) Provozovatelem hřiště je Město Habartov, TS Habartov a DDM Habartov.
2) Provozní doba hřiště je
a) v období duben – říjen od 9:00 do 19:00 hod. Mimo provozní dobu je na hřiště vstup
zakázán.
b) v období listopad – březen je veřejné dětské hřiště trvale uzamčeno a je na něj
zakázán vstup.
3) Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 2 do 10
let.
Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a
dohled nad dětmi.
4) Dětem mladším 5 let je vstup na dětské hřiště a pískoviště a užívání herních prvků a
vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,
zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
5) Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným
infenkční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
6) Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem prostory hřiště, jeho
vybavení a zařízení.

Návštěvník je povinen:
a) seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a
dodržovat pravidla slušného chování,
b) šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště a udržovat v čistotě všechny prostory hřiště a
v případě jejich znečištění je povinen uvést je do původního stavu nebo uhradit
náklady na úklid,
c) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy,
d) zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za
odcizení nebo ztrátu těchto věci.
Návštěvníkům je zakázáno:
a) provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy
s vybavením a zařízením dětského hřiště,
b) používat zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž
běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a
provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání,

c) vnášet na hřiště zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající
předměty a skleněné předměty ( láhve apod.), vyjma dětských lahviček a obalů na
dětské potraviny,
d) kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
e) odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště
a jeho okolí,
f) vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy,
g) manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení,
h) poškozovat a znečišťovat dětské hřiště, jeho zařízení, vybavení a zeleň.
i) Vstupovat na dětské hřiště (jednotlivé herní prvky) jestliže:
- je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jejich povrch
namrzlý,popř.se na něm vyskytuje závada
- se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
- je dětské hřiště,pískoviště,herní prvky a vybavení poškozeno či ve stavu, který brání
jejich užívání
Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pro jakou jsou
komponenty určeny:
Skluzavka:
- je určena pro děti od 3 do 10 let s maximální hmotností 60 kg.
Pružinové houpačky:
- jsou určeny pro děti od 2 do 10 let s maximální hmotností 60 kg
Kladinová houpačka:
- je určena pro děti od 2 do 10 let s maximální hmotností 60 kg
Kreslící tabule:
- je určena pro děti bez omezení věku
Pískoviště:
- je určeno pro děti od 1 do 10 let
Řetězové houpačky:
- je určeno pro děti od 4 do 10 let a maximální hmotností 60 kg
Kolotoč:
- je určen pro děti od 3 do 10 let s maximální hmotností 40 kg
7) Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka ze hřiště
jestliže:
a) porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy,
b) poškozuje majetek provozovatele,
c) chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně
kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
d) Provozovatel zodpovídá za údržbu,úklid,průběžnou péči o herní prvky, odstraňování
závad, péči o zeleň,údržbu pískoviště a zajišťuje pravidelné revize a provozní kontroly
herních prvků hřiště.
e) Provozovatel neručí v prostoru dětského hřiště za případnou ztrátu předmětů ve
vlastnictví uživatele.
f) Provozovatel hřiště může rozhodnout o uzavření hřiště v případě, že ohrožuje zdraví
návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.
8) Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí
rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
10) Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné.

Za úmyslné poškození, zničení, znečištění hřiště a herních prvků dítětem nebo škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost a to v plné výši dohlížející dospělá
osoba, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.
11) Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto
řádu .
12) Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně v DDM
Habartov a nebo na tel.čísle 352 682 190
13) Důležitá telefonní čísla:
- záchranná služba
155
- Policie ČR
158
- hasiči
150
- Policie Habartov
352 682 333
- tísňová linka
112
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