Provozní a návštěvní řád veřejného dětského hřiště v areálu U Spořitelny, Velká Polom
Majitel: Obec Velká Polom, Opavská 58, www.velkapolom.cz
Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
veřejného hřiště, je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele. Provozovatelem
hřiště je Obec Velká Polom.
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1. Vstup do prostoru
Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně na
vlastní nebezpečí.
Herní prvky na hřišti jsou určeny pro děti ve věku do 12 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní
nebezpečí, za dítě a jeho bezpečnost ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba starší
18 let.
Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště a využívání instalovaného vybavení povoleno pouze
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší 18 let.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a
pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
Provozní doba: duben – říjen 8:00 hod – 20 hod. Jiná provozní doba je možná pouze po dohodě
s provozovatelem.

2. Zákaz vstupu do prostoru hřiště
1. Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé nebo pod vlivem
omamných látek a nemocné přenosnými chorobami.
2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost
návštěvníků (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky, zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost). V prostoru hřiště není povoleno rozdělávat oheň.
3. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani
ostatním.
4. Dozor nad žáky MŠ a ZŠ během vyučování vykonávají pedagogičtí pracovníci, před použitím
kontrolují stav herních zařízení.
5. Do areálu je zakázán vjezd na kole, kolečkových bruslích a skateboardu atp.
6. Nepřiměřené zatížení a namáhání zařízení hřiště vytváří riziko destrukce konstrukcí a riziko
následného úrazu a poškození zdraví.
7. Vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru hřiště je přísně zakázán.
3. Provozní pokyny
1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce a udržovat je v čistotě.
Vybavení v areálu zabudované jsou určené pouze dětem. Je zakázáno jakýmkoli způsobem
poškozovat herní a sportovní zařízení. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a
herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu
ve prospěch provozovatele.
2. Na hřišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
stanovat, nocovat, manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm i jakýmikoli předměty, které by
mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.
3. Je zakázáno odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat
hřiště a jeho okolí.
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Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště.
Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
Není povoleno vybíhat v botách nahoru po skluzavce.
Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu
nenese obec Velká Polom v žádném případě zodpovědnost.
Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vnesené na hřiště, provozovatel
neručí za jejich odcizení nebo ztrátu. Nalezené předměty se odevzdají vedení obce.
Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky. Provozovatel neručí za
případné následky nesprávného užívání herních prvků.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit provozovateli hřiště: Obec
Velká Polom, Opavská 58, tel. 608 873 653. Uživatel musí provozovateli případnou škodu uhradit
v plné výši.
Při opuštění dětského hřiště je poslední návštěvník povinen zakrýt pískoviště k tomu určenou
ochrannou sítí.

4. Všeobecné pokyny
1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci
upozornit kteréhokoliv zastupitele obce. V případě porušení tohoto provozního řádu může být
uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového
řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem
vyhlášení. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na
pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i
vybavení hřiště.
3. Provozovatel zajišťuje pravidelně 1 x ročně odběr vzorků písku z pískoviště z důvodu zajištění
stanovených hygienických limitů, 1 x týdně je prováděn svoz odpadu z odpadkových košů.
Pravidelně jsou prováděny kontroly herních prvků z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu na
těchto zařízeních a dle potřeby jsou prováděny jejich opravy.
Dodržování Provozního a návštěvního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.
Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:
Hasiči:
Policie ČR:
Záchranná služba:
Obecní úřad:
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553 770 228

