PROVOZNÍ ŘÁD
VENKOVNÍHO MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
V celém prostoru hřiště je zakázáno:
• Vstupovat na hřiště v znečištěné obuvi.
• Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky.
• Manipulovat s otevřeným ohněm.
• Vodit psy a jiná zvířata.
• Poškozovat zařízení hřiště a jeho příslušenství.
• Znečišťovat jakýmkoliv způsobem hřiště a jeho příslušenství.
• Přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a
jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
• Svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků hřiště.
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prostor hřiště.
Děti do 6-ti let musí být v prostoru multifunkčního hřiště v doprovodu dospělé osoby.
Návštěvníci hřiště jsou povinni:
• Využívat prostory hřiště pouze ke sportovním účelům.
• Vstupovat na hřiště pouze ve sportovní obuvi, které nepoškodí sportovní povrch.
Striktně jsou zakázány veškeré typy obuvi s hroty, špunty či podobnými výstupky.
• Dodržovat pokyny provozovatele hřiště.
• V zimním období a za nepříznivého počasí vstupovat do prostor hřiště pouze po dohodě s provozovatelem.
• Zapůjčené potřeby k herním prvkům se smí používat jen k účelům, k nimž jsou určeny.
• Pití a konzumace jídla je povolena jen ve vymezeném prostoru (na lavičkách).
• Opustí prostory hřiště v takovém stavu, v kterém je převzali před vstupem (tj. uklidit veškeré příslušenství na
místa k tomu určená.
Provozovatel:
• Neručí za případné ztráty osobních věcí.
• V zimním období říjen - duben bude provozní doba určena dle klimatických podmínek a denního světla.
• Při špatném počasí (déšť, kroupy a sníh) může být prostor hřiště uzavřen.
• Veškerá sportovní i jiná činnost se uskutečňuje výhradně na vlastní nebezpečí.
Za jakýkoliv úraz nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
• Hřiště se smí používat jen ke sportovní činnosti, pro kterou je určeno.
• Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem a pokyny provozovatele hřiště!
Provozní doba venkovního multifunkčního hřiště:
Hřiště je otevřeno pro veřejnost celodenně po celý týden od 8.00 hodin do 20.00 hodin. V případě potřeby může
provozovatel stanovit jinak.
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR: 158
Záchranná zdravotnická služba: 155

Hasiči: 150

Tísňové volání: 112

Provozovatel venkovního multifunkčního hřiště: OÚ Kbelnice: 774 715 479, 739 389 962

Provozní řád venkovního multifunkčního hřiště platný od 1.7.2022

