ruÁvšrĚvruí ŘÁo vrŘruruÉHo oĚrsrÉHo rrŘršrĚ
Tento provozní řád byl schvá|en zastupitelstvem obce Krejnice usnesením č.4|2ot5 dne
4.4.20L5

Provozovate|: obecní úřad Krejnice, Krejnice 22,387 15 Vo|enice
V|astník: obec Krejnice, Krejnice 22,387 16 Vo|enice
Provozní doba: říjen - duben od 8.00 do 18.00 hod,
květen - září od 8.00 do 20hod

Dů |ežitá teIefonní

150
155
158
156
LLz

čísla:

Hasičský záchranný sbor ČR
Zdravotnická záchranná s|užba
Po|icie ČR

Městská po|icie
Jednotné evropské čís|otísňovéhovo|ání

Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 15 |et. Dítě do 5 |et věku musí být při používánízařízení hřiště
stá|e pod doh|edem dospě|é osoby (rodiče, odpovědné osoby) dá|e jen ,,doh|ížející
dospě|á osoba,,,
zodpovídajícíza dítě.

uŽtvnre lŮv lr znrÁzÁtlo:
].. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a ná|edí;
2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat aIkohoIické nápoje, užívatomamné |átky, rozdělávat oheň, pouŽívat
zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;
3. Využívat hřiště ke komerčním úče|ům(mimo akce povo|ené obecním úřadem Krejnice);
4' UŽív at zařízení při zj iště né m poš koze n í a je.| i vyřaze no z pr ov ozu;
5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvíÍata;
6. Vstupovat do areá|u dětského hřiště pokud je sportovní areá| uzamčen;
7. Umys|ně poškozovat a znečišťovatzařízení dětského hřiště;
8. Vjíždět do areá|u hřiště motorovými prostředky (vyjma údržby)bez povo|eníobecního úřadu'
KAŽDÝ UŽ|VATEL JE PoV|NEN:
1. chovat se s|ušně a ukázněně tak, aby neohrožovaI ostatní uživate|e, ani sám sebe;
2' V případě zjištění,že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmídohlížející
dospě|á osoba připustit, aby je dítě
používaIo;

3. V horkém počasímůžebýt povrch herních zařízení rozpá|en na tep|otu, při nížhrozí vznik popá|enin při doteku, Doh|ížející

dospě|á osoba je povinna tep|otu zařízení předem překontro|ovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;
5. Udržovat V prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
6. Nah|ásit neprod|eně vznik|ou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateIi
Za úmys|né poškozenídětskéhohřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v p|né výši doh|ížející
dospě|á osoba;
ProvozovateI neručína dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve v|astnictví uživate|e;
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno d|e p|atných právních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si v|astník a provozovateI vyhrazuje právo vykázat uživate|e z prostoru dětského
hřiště. ProvozovateI zodpovídázaúdržbu, odstraňovánízávad, péčio ze|eň a zajišťuje pravideIné revize hracích prvků hřiště.
Jakéko|iv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště - oÚ Krejnice _725 933 273

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš spo|ečný maietek
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