PROVOZNÍ ŘÁD

Dětské hřiště – Netolice, Tržní ulice - u kulturního domu
1. Provozní doba hřiště je od 1.dubna do 31.října příslušného kalendářního roku v době od 8:00
do 20:00 hod.
2. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.
3. Není povoleno vstupovat do areálu hřiště, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý,
případně na něm zjistíte závadu.
4. Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu hřiště je zakázáno.
5. V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Do prostoru areálu
hřiště je zakázán vstup osobám, jež jsou pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek.
6. V prostoru areálu dětského hřiště je zakázáno jezdit na kole, koloběžce, či motorovém vozidle. Kola
budou odkládána na k tomu určená místa.
7. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let.
8. Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
9. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je zakázáno a provozovatel
neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání zařízení.
10. Úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště je zakázáno.
11. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek.
12. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou herní prvky a zařízení
určeny:
Věž se skluzavkou – sestava JOHANA II:
- je určena pro děti ve věku od 6 do 12 let věku s předpokládanou hmotností do 40 kg, do 8
let nutný dozor dospělé osoby.
Pružinové kolébačky:
- jsou určeny pro děti od 3 do 10 let věku s předpokládanou hmotností do 40 kg, u dětí do 6
let doporučujeme dozor dospělé, odpovědné osoby.
Lanová pyramida :
- je určena pro děti od 8 do 14 let věku, maximální počet 35 uživatelů najednou, do 8 let
nutný dozor dospělé osoby.
Pískoviště s víkem :
- je určeno pro děti do 4 let věku.
Horolezecká stěna :
- je určena pro děti od 8 do 14 let věku, do 8 let nutný dozor dospělé osoby.
13. Majitelem a provozovatelem dětského hřiště je Město Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11
Netolice.
14. Osoba odpovědná za dohled nad provozem dětského hřiště je jednatel společnosti TS města
Netolice s.r.o., pan Stanislav Machala. Jednatel TSM může kontrolou provozu hřiště a dodržování
provozního řádu pověřit i další zaměstnance města, organizační složky TSM.
15. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize
hracích prvků hřiště.
16. Případné závady je možné bezprodleně hlásit na telefonních číslech : 388 324 354 a
388 324 522.
17. Další důležitá telefonní čísla :
HASIČI 150, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, MĚSTSKÁ POLICIE 388324301, TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
18. Porušování provozního řádu bude sankcionováno v intencích obecně platných právních předpisů.
Provozní řád dětského hřiště schválila rada města dne 5.8.2009 usnesením č.125/2009.
V Netolicích dne 7.8.2009
........................................

Oldřich Petrášek, starosta města

