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VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V CITOVĚ
Správce a provozovatel hřiště:
Obec Citov, Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
Odpovědný pracovník: Libor Obzina, tel. 581 741 625, mobil 775 915 358
Za úklid hřiště odpovídá:
Obec Citov, Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
Odpovědná osoba: Libor Obzina, tel. 581 741 625, mobil 775 915 358
Provozní doba:
listopad, prosinec, leden, únor, březen
duben, květen, září, říjen
červen, červenec, srpen

od 9:00 hodin do 18:00 hodin
od 9:00 hodin do 20:00 hodin
od 8:00 hodin do 22:00 hodin

Provozovatel zodpovídá za údržbu, denní úklid, průběžnou péči o herní
prvky a mobiliář, odstraňování závad, péči o zeleň, údržbu pískoviště
a zajišťuje pravidelné revize a provozní kontroly hracích prvků hřiště.
Jakékoliv závady na herních prvcích oznamujte laskavě provozovateli.
Provozovatel neručí v prostoru dětského hřiště za případnou ztrátu
předmětů ve vlastnictví uživatele.
Pokyny pro uživatele:
1. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 14 let. Pobyt na dětském hřišti je
na vlastní nebezpečí uživatele, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná
dospělá osoba. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních
prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým
dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby. Odpovědnost za
úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba.
2. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pro jakou
jsou prvky určeny:
- Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let s předpokládanou
hmotností do 50 kg
- Vahadlová houpačka je určena pro děti od 3 let věku.
- Závěsné houpačky jsou určeny pro děti od 3 let věku.
3. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek, řídit se ustanoveními
Provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které
nerespektují pokyny provozního řádu či provozovatele a ohrožují tak zdraví,
bezpečnost, pořádek nebo čistotu, dále pak osoby podnapilé a pod vlivem
omamných a návykových látek.

4. Na hřišti platí zákaz:
- poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstupu se zvířaty
- jízdy na jízdním kole a kolečkových bruslích
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli
způsobem s nimi manipulovat
- užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při
zjištění závady na zařízení
5. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž
hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu
zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
Pokud jsou dětské hřiště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu,
který brání jejich užívání, je užívání těchto prvků zakázáno. Tuto skutečnost
neprodleně po zjištění oznamte provozovateli. Případný vstup na dětské
hřiště je v tomto případě na vlastní nebezpečí uživatele.
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro
podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro
právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to
prosím neprodleně správci a odpovědnému pracovníkovi provozovatele,
zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Děkujeme Vám, že provozní a návštěvní řád dodržujete.
Tento návštěvní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Citov dne 12. prosince 2011.

...........................................
Ing. Anna Němcová
místostarosta obce

...........................................
Jaromír Otáhal
starosta obce

Důležitá telefonní čísla:
HASIČI - 150
POLICIE - 158
ZÁCHRANNÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA - 155
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ / SOS - 112
Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou či jinou pomoc,
je veřejný telefonní automat u sousední prodejny smíšeného zboží.

