PROVOZNÍ ŘÁD HERNÍCH PRVKŮ
NA RYBNÍCÍCH POD BEDŘIŠKOU
Provozní doba:
CELOROČNĚ
Majitel a provozovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
tel.: 599 419 301-5
 Herní prvky jsou určeny dětem od 3 do 15 let.
 Dítě do 6 let musí být při používání herních prvků stále pod dohledem dospělé
osoby (rodiče, odpovědná osoba – dále jen „dohlížející dospělá osoba“) a nesmí
být ponecháno o samotě.
 Dohlížející dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu
s herními prvky, tyto prvky překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících
si dětí v pořádku a zdali v horkém počasí není povrch těchto zařízení rozpálen na
teplotu, při níž by hrozil vznik popálenin.
UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:
1) Vstupovat do prostoru herních prvků při dešti, sněhu a náledí.
2) V prostoru herních prvků kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné
látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně či jejich
makety.
3) Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.
4) Vodit či nechat na hřišti volně pobíhat zvířata.
5) Pohybovat se v prostoru herních prvků na kolech, koloběžkách a trojkolkách.
6) Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení herních prvků.
7) Konzumovat nápoje a potraviny v době používání herních prvků z důvodu
nebezpečí jejich vdechnutí.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN:
1) Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní uživatele.
2) V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí
dohlížející osoba připustit, aby je dítě používalo.
3) Respektovat provozní řád.
4) Udržovat v prostoru herních prvků čistotu, odpadky odhazovat do určených nádob.
5) Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních provozovateli.
6) Dbát opatrnosti při pohybu v blízkosti břehů jednotlivých rybníků!!!

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje
právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Tísňové volání

V Ostravě – Nové Vsi, 23. 4. 2019
Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves
Ing. Tomáš Lefner, starosta
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