PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Vážení návštěvníci, toto dětské hřiště bylo vybudováno za účelem využití volného času a pro radost vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt dětí a návštěvníků dětského hřiště vás žádáme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.

V PROSTORU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

VĚKOVÁ HRANICE A KAPACITA ATRAKCÍ:

A

VSTUP

od 3 do 6 let, max. 19 osob

C

PROSTOR
PRO MÍČOVÉ
HRY

Domeček: od 3 let, max. 3 osoby
Stoleček s přesýpacím korýtkem: od 3 let, max. 3 osoby

A

MAPA

PÍSKOVIŠTĚ S HERNÍMI PRVKY PRO NEJMENŠÍ:

Kyblíček s pískem: od 3 let, max. 1 osoba
Stoleček květinka pro hry s pískem: od 3 let, max. 4 osoby

D

Hlavolam: od 4 let, max. 4 osoby

Užívat atrakce při
zjištěném poškození
a je-li vyřazeno z provozu.

Kouřit, manipulovat
s ohněm a zábavnou
pyrotechnikou.

Vstupovat na herní prvky
v helmě nebo v oblečení se
šňůrkami, jež by se mohly
zachytit na překážce.

Úmyslně poškozovat
a znečišťovat prostory
dětského hřiště odpadky
a sprejerskými nápisy.

Vnášet zbraně, výbušniny,
nebezpečné látky, ostré
a skleněné předměty.

Vstupovat na hřiště, je-li
zařízení či povrch terénu
hřiště kluzký.

Konzumovat alkoholické
nápoje a užívat omamné
látky. Vstupovat pod vlivem
alkoholu či omamných látek.

Vstupovat na překážky
se žvýkačkou,
konzumovat zde jídlo
či nápoje.

Zákaz vstupu se
zvířaty.

Nocovat.

Kladina: od 3 let, max. 2 osoby

B

Pružinová houpačka: od 3 let, max. 2 osoby (max. 40 kg)

B

BLUDIŠTĚ S INTERAKTIVNÍMI PRVKY:

od 3 do 10 let, celková kapacita 18 osob
Domeček s průleznými deskami: od 3 let,
max. 3 osoby/domeček, 1osoba/deska
Interaktivní prvky: od 3 let, max. 2 osoby na 1 prvek

NÁVŠTĚVNÍK DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE POVINEN:
Seznámit se ihned po vstupu do prostoru hřiště s tímto provozním řádem. Provozní řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. Vstupem na dětské hřiště souhlasíte s provozním řádem a jeho dodržováním.
Respektovat provozní řád a pokyny zástupce provozovatele nebo pověřené osoby, v opačném případě může být návštěvník vykázán z prostor hřiště.
Chovat se vždy ohleduplně tak, aby se předešlo zranění vlastnímu i zranění ostatních a udržovat čistotu a pořádek.
Vstupovat pouze v návštěvní době: 8:00–20:00, DUBEN–ŘÍJEN
Dodržovat maximální počty osob a hmotnostní hranici. Celková maximální kapacita dětského hřiště je 80 osob. (Kapacity jednotlivých atrakcí jsou
rozepsány vedle mapy.) Uvedené kapacity jsou stanoveny pro osoby o hmotnosti max. 80 kg.
Dodržovat věkovou hranici. Dětské hřiště je určeno pouze dětem od 3 do 12 let, pokud u dané atrakce není uvedeno jinak! (Věkové hranice jednotlivých
atrakcí jsou rozepsány vedle mapy.) Dětem do 12-ti let je povolen přístup pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při
zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby nad 18 let. Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popřípadě jiná osoba starší 18 let,
pověřená dohledem na dítě.

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

C

DOPLŇKOVÉ HERNÍ PRVKY:

od 3 do 10 let, celková kapacita 3 osoby
Kladina: od 4 let, max. 1 osoba
Putovní kulička: od 3 let, max. 1 osoba
Hrazda: od 4 let, max. 1 osoba

D HRAD:

od 6 do 12 let, celková kapacita 39 osob
Nástupní žebřík: od 6 let, max. 1 osoba
Velká plošina s propadlem: od 6 let,
max. 10 osob na plošinu, 1 osoba na propadlo
Lanový tunel: od 6 let, max. 1 osoba

Na dětském hřišti se návštěvníci pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě návštěvníka
způsobenou nedodržením provozního řádu, nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu.

Lezecké kruhy: od 6 let, max. 1 osoba na kruh

Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách areálu, stejně jako za poškození oděvů či jiných předmětů např. v důsledku jejich pádu, oděru či
ušpinění.

Překážka Propasti: od 6 let, max. 1 osoba

Provozovatel má právo a povinnost vyloučit z dětského hřiště osobu či skupinu osob, pokud porušují provozní řád, či nedodržují pokyny provozovatele.

3 osoby v prostoru pod věží, 1 osoba na skluzavku

Porušení tohoto provozního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů. V případě poškození dětského hřiště, plynoucí z nedodržení bodů
provozního řádu, je uživatel povinen škodu v plné výši uhradit. Poškození herního vybavení neprodleně oznamte Městské policii.

Průlezná deska: od 6 let, max. 3 osoby

Za zřizovatele město Kojetín přeje příjemně strávené chvíle na dětském hřišti

Překážka Had: od 6 let, max. 1 osoba
Prostřední věž se skluzavkou: od 6 let, max. 5 osob na věži,

Překážka Žebříček: od 6 let, max. 1 osoba
Kulatá věž: od 6 let, max. 3 osoby na věži,
2 osoby v prostoru pod věží

Ing. Leoš Ptáček starosta města

Lanová rampa: od 6 let, max. 3 osoby

V Kojetíně 15. 8. 2019

Lezecká stěna: od 6 let, max. 1 osoba
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