Návštěvní řád dětského hřiště
Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a
radosti Vašich dětí, slouží k aktivnímu odpočinku a zpevnění zdraví.
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o
dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro
děti.
Dětské hřiště bylo vybudováno obcí Deštnice, herní prvky dodaly: firma Kasform z Plzeně
a f.Floranet z Prahy (vláček), bylo spolufinancováno poskytnutím dotace z ústeckého kraje.

Každý uživatel hřiště je povinen se s tímto návštěvním řádem seznámit a řídit se jeho
ustanoveními.

Upozornění pro uživatele:
Hřiště slouží pro děti od 3 do 14 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dětí. Dítě
musí být pohybově a mentálně způsobilé k užívání herních prvků. Uživatelé dětského hřiště musí
dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé herní prvky.
HŘIŠTĚ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE ZAŘÍZENÍ KLUZKÉ A VLHKÉ, NAMRZLÉ NEBO
JINAK VIDITELNĚ POŠKOZENÉ!!!

Děti do 6ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let !!!
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce či jiná dospělá osoba.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
řídit se ustanoveními provozního řádu
dodržovat pravidla slušného chování
chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
dodržovat čistotu, dbát na pořádek a bezpečnost







V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:











kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek, provozovat hazardní hry
poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec
vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
vstup se psy a jinými zvířaty a jejich volné pobíhání
stanování a rozdělávání ohňů, manipulace s otevřeným ohněm
přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí
dětského hřiště
znečišťovat dětské hřiště a zeleň,odhazovat odpady mimo koše (včetně žvýkaček !)
pořádání propagačních či reklamních akcí
vnášet do areálu hřiště skleněné nebo ostré předměty (např. lahve,nůž, nůžky, injekční
stříkačky..) a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tyto zařízení
překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je
stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

Vstup na dětské hřiště je dále zakázán:
1. pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo je-li na
něm zjištěná závada
2. v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik
popálenin již při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem
překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
3. pokud je dětské hřiště nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich
užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele

Herní prvky dětského hřiště:
Uvedeny samostatně v příloze.

Ostatní ustanovení:
1. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního a
provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem
omamných a návykových látek.
2. Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním
návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
3. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
4. Úklid dětského hřiště (a údržba veřejné zeleně), je prováděn dle potřeby a nutnosti úklidu.
5. V případě úrazu volejte záchrannou službu 155

Další důležitá telefonní čísla !!!!!!!!!!!
Policie ČR 158, Městská policie 156, Hasiči 150,
Integrovaný záchranný systém: 112
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až
do výše 30.000,-Kč pro fyzickou osobu (právnická osoba do výše 200.000,- Kč).
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně na
telefonní číslo 415 729019.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.
Správce hřiště:
Odpovědný pracovník: p.Vokurková Lucie, tel. 722 937 133

Provozní řád dětského hřiště
Vlastník:
Obec Deštnice
Provozovatel: Obec Deštnice, Deštnice 112, 438 01 Žatec , obecdestnice@tiscali.cz
Kontakt :
722 937 133
Správce hřiště: paní Vokurková Lucie

Provozní doba:
od 1. dubna do 30. září

od 8,00 hodin – 21,00 hodin

od 1. října do 31. března od 9,00 hodin – 20,00 hodin






mimo provozní dobu je dětské hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu
používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným
užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za
případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let. Dětem mladším 6 let je povoleno používat
zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby.
uživatelé hřiště jsou upozorněni na možné nebezpečí úrazu spojeného s výškovou nerovnosti terénu
a osazených prvků a nesprávným nebo nevhodným užíváním instalovaných zařízení.

Režim údržby
Obec Deštnice zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář, odstraňování závad,
péči o zeleň, pravidelné revize a provozní kontroly hracích prvků hřiště.
Údržbu hřiště, spočívající zejména v jeho úklidu, kontrolách zařízeni a v odstraňování zjištěných závad
zajišťuje obec takto:
1) Kontrolu stavu herních prvků a běžnou vizuální kontrolu zařízeni - 1 x týdně.
2) Provozní kontrolu a údržbu zařízení zajišťuje v souladu s pokyny výrobců zařízení dle ČSN EN
1176 v platném znění (odborná firma 1x ročně).

Závěrečná ustanovení
1) Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní a provozní řád, je správce a nebo zástupce provozovatele
(člen zastupitelstva obce) oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé víceúčelového hřiště
budou bezpodmínečné dodržovat pokyny a nařízeni úřadu, správce a dalších osob, kteří budou mít
oprávněni dané úřadem obce.
2) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v
souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci nebo oznámit ob.úřadu na tel.č. 4150729019.
3) Tento provozní řád (a jeho případné změny) bude vyvěšen na informační desce u dětského hřiště a
na webových stránkách obce Deštnice www.destnice.cz

