Návštěvní řád dětského hřiště
Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí.
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let
Černovousova věž s klouzačkou
pro děti 3 - 15 let
Kolotoč Čamrda
pro děti 3 - 6 let
Houpačka Kládovka
pro děti 4 - 12 let
Dvojhoupačka
pro děti 4 - 15 let
Altán Vladeko
pro děti 3 - 15 let
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.
Dětské hřiště bude uzavřeno, pokud budou atrakce mokré, namrzlé, poškozené, nebo jinak nebezpečné
vašim dětem.
Návštěvní doba:
V období květen až září: 8:00 – 20:00 hodin
V období říjen až duben: 9:00 – 16:00 hodin
Na hřišti platí zákaz:
 Poškozování a znečisťování prostor, zařízení a vybavení
(v případě poškození bude město vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
 Vstupu a volného pobíhání domácích zvířat
 Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 Vjezdu motorových vozidel
 Stanování a rozdělávání ohňů
 Pořádání propagačních či reklamních akcí, vylepování a distribuce propagačních letáků
Návštěvník je povinen:
 Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
 Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 Dodržovat pořádek a čistotu
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 4, odst. 2
zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a lze za takové
porušení uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, nebo nerespektováním provozního řádu,
oznamte to neprodleně na telefonní číslo
Městské policie: 606 743 087
Policie ČR: 158
Městského úřadu Hrob: 608 030 331
Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme vám i vašim dětem hezký den.
Město Hrob
TOTO HŘIŠTĚ JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM

