Provozní řád dětského hřiště v obci Nová Ves u Bakova
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště, a proto
jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.
Článek 1
Vstup do prostoru
1.
2.

Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.
Hřiště je určeno pro děti ve věku do 10 let. Za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná osoba starší 18
let, která má nad dítětem stálý dohled.

Článek 2
Zákaz vstupu do prostoru
1.
2.
3.
4.
5.

Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé nebo pod vlivem
omamných látek.
Zakazuje se vstup s předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.
Zakazuje se vstup na herní prvky s jídlem a pitím ve skleněných či jinak rozbitných nádobách.
Zakazuje se vstup se psy.
Vstup na herní prvky je zakázán za zhoršených klimatických podmínek (mráz, déšť, velké teplo).

Článek 3
Provozní pokyny
1.
2.
3.
4.
5.

Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení a vybavení hřiště, které je majetkem Obce Nová Ves u
Bakova.
V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a rozdělávání ohně vyjma
akcí povolených Obecním úřadem Nová Ves u Bakova.
Zodpovědná osoba je povinna před použitím herní prvky zkontroloval. V případě, že je stavem zařízení
ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí připustit, aby je dítě použilo.
Za škody, poranění nebo úrazy nenese Obec Nová Ves u Bakova v žádném případě zodpovědnost.
Každé poškození zařízení je třeba nahlásit vedení obce. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou
škodu v plné výši.

Článek 4
Všeobecné podmínky
1.

2.

Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit
kteréhokoliv zastupitele. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu
i za asistence Policie ČR.
Na hřišti je nutné udržovat čistotu a pořádek, chovat se slušně a neohrožovat bezpečnost návštěvníků
hřiště.

Schváleno na veřejném zasedání dne 12.8.2015
Provozní řád nabývá účinnosti dne 12.8.2015

