Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Provozní řád dětského hřiště Koupaliště Brná vydaný dne 1. 5. 2018
1. Tento provozní je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
2. Provozovatelem hřiště jsou Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková
organizace.
3. Provozní doba hřiště je 9:00 - 19:00.
4. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti ve věku od 3 let a jsou navrhovány
pro zatěžování dětmi do věku 10 let (max. 60 kg). Starší osoby nemají na
vybavení a zařízení hřiště přístup.
5. Dětem mladším 6 let je vstup na herní prvky povoleno jen v doprovodu a pod
trvalým dozorem rodičů nebo odpovědné osoby starší 18ti let.
6. Návštěvník má právo užívat v souladu s tímto provozním řádem prostory hřiště,
jeho vybavení a zařízení.
Návštěvník je povinen:
a) Seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování.
b) Šetřit a chránit vybavení hřiště a udržovat ho v čistotě. V případně znečištění
je uživatel povinen uvést ho do původního stavu.
c) Dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.
d) Zajistit si proti krádeži veškeré věci vnesené na hřiště. Provozovatel neručí za
případné odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
Návštěvníkům je zakázáno:
a) Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné
zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště.
b) Používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání. Běžným
užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané.
Provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného
užívání.
c) Vnášet skleněné a ostré předměty.
d) Kouřit, požívat alkohol a užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
e) Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv
znečišťovat hřiště a jeho okolí.
f) Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zdraví.
g) Vstupovat na dětské hřiště (jednotlivé herní prvky) jestliže:
 je herní prvek kluzký, popř. se na něm vyskytuje závada
 se v blízkosti nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 je herní prvek a vybavení poškozeno či je ve stavu, který brání jeho
užívání
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7. Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka ze
hřiště, jestliže:
a) porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy
b) poškozuje majetek provozovatele
c) chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště popřípadě
způsobuje-li nadměrnou hlučnost
8. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče
nebo odpovědná osoba.
9. Úmyslné poškození, zničení a znečištění herních prvků je trestné. Každý kdo
způsobí poškození, zničení a znečištění je povinen uhradit vzniklou škodu ve
prospěch provozovatele. Za úmyslné poškození, zničení nebo znečištění herních
prvků dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v plné výši rodič nebo osoba odpovědná za dohlížení na dítě.
10. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním
tohoto řádu a ostatních předpisů.
11. Případné poškození nebo znečištění oznamte provozovateli hřiště nebo
provozovatelem pověřené osobě (provozář).
12. Důležitá telefonní čísla:






Záchranná služba
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor
Městská policie
Tísňová linka

155
158
150
156
112

Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen provozovatelem Městskými službami
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací dne 23. 4. 2018.

……………………………………
Bc. Martina Žirovnická, ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
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