PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1.

Upozornění pro uživatele

1.1.

1.3.

Hřiště je určeno pro děti do 14 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě 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.
Nedovolte dětem vstup na hřiště, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, příp. na něm
zjistíte závadu!
Provozní doba Po-Ne od 10:00 do 21:00.

2.

Bezpečnost

2.1.
2.2.

Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.
Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese
provozovatel v žádném případě zodpovědnost.
Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit
provozovatele. 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.

1.2.
1.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.

Hygiena

3.1.

Do prostoru hřiště je zákaz vstupu dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv.
karanténě.
V prostoru hřiště je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání drog.
Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
Do prostoru hřiště je zakázán z bezpečnostních a hygienických důvodů vstup zvířat (s výjimkou
černého kocoura).
Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených
nádob (nádoby na odpad jsou u vstupu na hřiště).

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte provozovateli hřiště:
Penzion Černý Kocour, Ing. Irena Lapešová, Šarovy 47, telefon 777 796 772
Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním
řádem obratem nahlásíte provozovateli.
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