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Dětské hřiště Horušice
provozní řád dětského hřiště Horušice:
Dětské hřiště je trrístenr, které slouží dětern kzábavé a odpočirrkLr, Prvky hřiště sloLrží k rozvíjerií schopností

rnotoriky a koordinace polrybu dětí. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro dětiod 3 do 14leí.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí ttživatele, z,a děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná

dospělá osoba.

l ) Děti do 6 let musí být při poLržívárr í zaiízení hřiště stále pod dohledern dospělé osoby (rodiče,

odpovědrré osoby) dále jen ,,dolrlížející dospělá osoba" a tresmí být ponechátro o sartrotě.

2) Dohlížejícídospělá osoba je povinna lrerrrí prvky př,ekontrolovat, jsorr-li z hlediska

bezpečrrosti v pořádku. V případě zjištění, žeje stavem zaYízení hřiště ohrožena bezpečnost

dítěte, rresrrrí dolrlížející dospělá osoba př,ipLrstit, aby je dítě používalo.

3) Pozor, v lrorkérn počasírnťrže být povrclr zaí,ízeni hřiště rozpá|en nateplotu, přiníž hrozí

vznik popálenin při dotekr_r. Dohlížej ící dospělá osoba je povinna teplotu zai,ízerlí předem

překorrtrolovat a případně vstup dítéti zakázat.

4) Je-li povrch zaYízení hřiště rnokrý, vlhký nebo pokryt strělret-l-t, je z důvoclů bezpečnosti vstLrp

dětí rra l"řišté zakázátl.

5) Za úmysltlé poškození zaíízení hřiště dítětern nebo škodLr vzrriklou nerespektováním

provoznílro řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

6) V případě úrazů, z.iištěných poškozerrí a závad na zaiízení hřiště, je dohlížející dospělá osoba

povinna toto neprodleně oztrámit provozovateli hřiště.

7) Na lrřištije rrutné dodržovat čistotu a pořádek.

8) V celénr prostoru dětského hřiště je zakázállo,.

o kouření, koltzutnace all<oholu aužívárlí onlanných látek

. nratripulace s otevř,enýnr ohněm
o přinášet, přivádět nebo necltat vrrikat zvíYata na hřiště

" vjezd tnotorovým vozicllťrrn s výjirrikou obslLrlry

o jízda na kole přes povrclry lrřiště (dopadové plochy) a prvky hřiště

9) Porr"ršení povitlností tohoto provoznílto řádu je sankciovátro dle příslušných právrrích předpisťr.

Hřiště lze vy užív at denně :

květeIr - září od B:00 do 21 :00

říjen - dr-rberr od 8:00 do l8:00 (v

Důležité kontakty:
Tísňové volání l12
Hasiči l50
Záchranná služba 155

Policie 158

zitrrtlírrr období se hřiště rrerrdržuje)

Provozovatel: Obec Horušice, Horrršice 23, 2B5 13

Provozní řád je platný ocl30.7.2022
Za provozovatele: Vlastinril Šálen;;, starosta obce

Telefon: 123 241 123
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