NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Tento areál, který je určen pro věkovou kategorii od 3 do 14 let, je Vám k dispozici pro využití volného času. Dodržujte prosím podmínky tohoto
návštěvního řádu.
PROVOZNÍ DOBA: dle provozní doby koupaliště
Bezpečnostní opatření:
• děti do 6 let věku musí být v doprovodu osoby starší 18 let
• jednotlivá zařízení lze užívat jen při splnění určené věkové kategorie
nebo k určenému druhu sportovních aktivit
• veškerý pohyb po areálu a využívání jednotlivých zařízení a částí
sportoviště je jen na vlastní nebezpečí
• k likvidaci odpadků či nebezpečných předmětů využijte umístěných
odpadkových košů
V areálu je povoleno:
•
•

vstupovat na trávníky
na vlastní nebezpečí využívat jednotlivá zařízení a sportovní
plochy

V areálu je zakázáno:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

stanovat, nocovat, rozdělávat a užívat otevřený oheň
používat hřiště, pokud jsou zařízení a povrch terénu hřiště kluzký,
vlhký nebo namrzlý
používat travnaté plochy v období vydatných dešťů, kdy je zem
rozmoklá
obtěžovat nadměrným hlukem okolní bytovou zástavbu
zdržovat se v areálu před počátkem a po skončení provozní doby
vnášet nebezpečné předměty

Návštěvník je povinen:
•
•
•

dodržovat návštěvní řád a řídit se jeho pokyny
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní
návštěvníky
dodržovat čistotu a zanechávat po sobě pořádek

Další informace:

poškozovat a znečišťovat prostor areálu, zařízení, vybavení a zeleň
přelézání a lezení po oplocení
vstupovat se psy a jinými zvířaty
užívat omamné látky, kouřit a konzumovat alkohol
vjíždět motorovými vozidly
jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
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•
•
•

porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecně
závazných předpisů
případné výjimky z tohoto návštěvního řádu může povolit na
základě žádost zastupitelstvo obce Borek
za odložené věci provozovatel neručí
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„Děkujeme za dodržování návštěvního a provozního řádu dětského hřiště“
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