Návštěvní řád
Veřejná dětská hřiště Jeníkov

Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vaších dětí. Pro příjemný
a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

Děti do 6 let
U dětí do šesti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
U mladších dětí, věk minimálně 6 let, je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé
odpovědné osoby.

Pobyt na dětském hřišti
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá odpovědná
osoba.

Dodržujte věkové hranice – stanovené pro jednotlivé herní prvky
Horní hřiště:
Kolotoč Monkeys Bunny

věková hranice 3 – 8 let

Dolní hřiště (u arálu ČOV):
Pyramida 300
Dvojhoupačka celokov – gumový sedák
Kolotoč dětský SC KOVO

věková hranice 4 – 14 let, do 8 let s dozorem
věková hranice 3 – 12 let
věková hranice 3 – 14 let

Návštěvník je povinen:
• respektovat návštěvní řad a pokyny správce hřiště
• dodržovat pravidla slušného chování
• chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
• dodržovat čistotu, dbát na pořádek a bezpečnost

Na hřištích platí zákaz:
• poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů
vynaložených na opravu)
• vstupu a volného pobíhání zvířat
• kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, provozovat hazardní hry
• používání herních prvků i dalšího vybavení a mobiliáře v rozporu s jeho určením
• šplhání po fotbalových brankách, věšení se na ně a používání brankových sítí ke šplhání.
• stanování a rozdělávání ohňů, manipulace s otevřeným ohněm
• vjezdu jízdních kol a motorových vozidel
• přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a
bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
• pořádání propagačních či reklamních akcí
• vnášet do areálu hřiště skleněné nebo ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky) a jiné předměty
ohrožující bezpečnost návštěvníků

Vstup na dětská hřiště je dále zakázán:
• pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo kluzký případně je-li na něm
zjištěna závada
• v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku.
Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěte zakázat.
• pokud je dětské hřiště nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup
a užívání na vlastní nebezpečí uživatele

Ostatní ustanovení:
• z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního a provozního řádu, ohrožují
zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
• za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese
odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba, případně zákonný zástupce dítěte.
• provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
• v případě úrazu volejte záchrannou službu 155.

Porušení pravidel
Porušování pravidel stanovených tímto návštěvním řádem se postihuje podle obecných předpisů pokutou až do výše
30 000 Kč.

Poškozování hřiště
Pokud se setkáte s poškozováním dětského hřiště, oznamte to neprodleně na tel. číslo 469 318 102 obecní úřad Jeníkov
nebo 602 615 287 starosta obce, případně 603 386 614 městská policie Hlinsko

Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

Schváleno zastupitelstvem obce Usnesení ZO č. 52/19 ze dne 14. 11. 2019

……………………………………………..
Tomáš Černý
starosta

……………………………………………
Pavel Pařízek
místostarosta

