NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO
DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Provozní doba: od 1. dubna do 31. října, konkrétní časy budou vždy zveřejněny na webu www.sportvlasim.cz v sekci „Dětské dopravní hřiště“.
Na hřiště mohou vstoupit:
·
·
·
·
·

ZŠ a MŠ v rámci dopravní výuky, a to pouze po předchozí domluvě s provozovatelem,
jiné organizované skupiny, rovněž pouze po předchozí domluvě s provozovatelem,
jedinci z řad veřejnosti starší 10 let, a to pouze ve vyhrazené době pro veřejnost,
děti do 10 let, a to pouze v doprovodu dospělé a za dítě zodpovědné osoby.
povolené dopravní prostředky: kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle, odrážedla

Návštěvníci mají povinnost:

Na hřišti je zakázáno:

· seznámit se před vstupem s návštěvním řádem,
· respektovat návštěvní řád, pokyny správce hřiště a dopravní značení,
· dodržovat zde pořádek a čistotu,
· mít na sobě pro aktivity na hřišti vhodný oděv a obuv,
· používat cyklistickou přilbu, pokud se pohybují v areálu na kole,
· chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani
ostatní návštěvníky,
· než se dítě, nad kterým mají dozor, dostane do kontaktu se zařízením hřiště, toto
zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti dítěte v pořádku,
· v případě zjištění, že je stavem dětského dopravního hřiště ohrožena bezpečnost
osob, zabránit, aby bylo zařízení používáno,
· nahlásit zjištěnou závadu správci dopravního hřiště, tel. 734 362 055
· opustit hřiště před uplynutím vyhrazené provozní doby pro veřejnost
Pozn. V horkém počasí může být povrch zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení
předem překontrolovat a případně zamezit vstup dítěti k zařízení.
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vstupovat na hřiště v době probíhající dopravní výchovy pro školy,
používat motorová vozítka a skateboardy,
poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště a zeleň,
vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat,
kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky či vstupovat pod jejich vlivem
přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat,
jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty,
nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň,
využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným
účelům,
používat hřiště, pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení nebo
vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm
zjistíte závadu,
pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví.

Provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo jej neotevřít dle vlastního uvážení a stejně tak vykázat návštěvníka, který nedodržuje návštěvní řád!

