Provozní řád dětského hřiště
ve sportovním areálu města Dobřany

1. Vlastníkem a provozovatelem dětského hřiště, které je součástí Sportovního areálu města Dobřany, organizační složky města Dobřany, je město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552.
2. Správcem hřiště je správce Sportovního areálu města Dobřany Václav Šlehofer, tel.: +420 721 475 172.
3. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 10 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí
rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu a pod
trvalým dozorem rodiče či osoby starší 18 let.
4. Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni
udržovat na hřišti pořádek, řídit se ustanoveními tohoto Provozního řádu, dbát na čistotu a bezpečnost.
5. V celém prostoru dětského hřiště je ZAKÁZÁNO:
• kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
• konzumace alkoholu a užívání omamných nebo návykových látek,
• vstupovat se psy nebo jinými zvířaty,
• přinášet na dětské hřiště střelné, bodné nebo sečné zbraně, dále pak výbušniny, jedovaté látky, chemikálie,
pyrotechnické pomůcky, skleněné a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem
s nimi manipulovat,
• znečišťování prostor dětského hřiště, úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště,
• používání dětských prvků jiným způsobem, než pro které jsou určeny.
6. Vstup na dětské hřiště je ZAKÁZÁN:
• osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou
přenosnou nemocí,
• pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo na něm uživatel zjistí závadu (v případě závady
je uživatel povinen tuto skutečnost nahlásit provozovateli),
• pokud se v prostoru hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů.
7. V horkém počasí může být povrch herních předmětů rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik kontaktních
popálenin, dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu herního prvku předem zkontrolovat a případně vstup
dítěti zakázat.
8. Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o herní prvky, odstraňování závad, péči o zeleň,
zajišťuje pravidelné revize a kontroly herních prvků hřiště.
9. Provozovatel neručí v areálu dětského parku za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
10. Provozní doba: 8:00 – 20:00 hod.
11. Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Dobřany č. 198 ze dne 28. 12. 2018.
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