NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD dětských hřišť ve městě Příbor
Vážení návštěvníci,
I. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let,
přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dětí.
Děti do 6 ti let musí být v doprovodu osob starší 18 let.
Děti do 3 let musí být při pobytu na hřišti pod trvalým dozorem!
Zařízení nejsou pro tyto děti bez dozoru určena.
Hřiště nepoužívejte, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká,
vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně poškozená, nebo pokud
je kluzký povrch hřiště.
II. Návštěvník je povinen:
• dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti
tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní účastníky
• chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště
zřízeno
• nést odpovědnost za vzniklé škody
• po své návštěvě hřiště uklidit
III. V celém areálu je zakázáno:
• kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
• přinášet do areálu skleněné lahve, ostré předměty, střelné
zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
• poškozovat zařízení areálu a zeleň
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
nebo jiným způsobem
• jízda na kole a používání motorových vozidel
• vstupovat se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště
• stanování a rozdělávání ohně
• přelézání ochranného oplocení

IV. Provozovatel – Technické služby města Příbora
• neodpovídá za případné úrazy ani ztráty osobních věcí
• neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště
• zodpovídá za údržbu areálu
• odstraňuje závady, zajišťuje péči o zeleň a pravidelné revize
herních prvků
V.

Hřiště je majetkem města Příbor.
Za údržbu a pořádek odpovídají
Technické služby města Příbora,
Ing. Vladimír Pavelka, tel. 737 245 981

VI. Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit
tímto návštěvním řádem.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště,
oznamte to prosím neprodleně Městské policii Příbor
na tel. 721 146 146
V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada
škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.
Tento návštěvní řád byl projednán Radou města Příbora
dne 3.2.2015, usnesení č. 6/11.
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád
a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

Důležitá telefonní čísla:

MĚSTSKÁ POLICIE

721 146 146
737 245 981

