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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1) Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
2) Provozovatelem hřiště je PJZŠ Horáčkova 1 100, Praha 4.
3) Provozní doba je:
duben – říjen 8.00 – 20.00 hod
listopad – březen 8.00 – 18.00 hod
V době výuky (8.00 – 17.00 hod) je hřiště určeno výhradně pro potřeby školy.
4) Dětským hřištěm se rozumí travnatá plocha, která je omezena obrubníkem, dřevěným plůtkem,
kurty na beach volejbal (nafukovací halou) a přístupovou cestou na atletický ovál.
5) Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici 3 – 10 let. Starší osoby,
mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi, nemají na herní prvky hřiště přístup.
6) Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení povolen jen
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné osoby.
7) Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo
jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
8) Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce
či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
9) Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo
způsobí poškození nebo zničení vybavení dětského hřiště, je povinen uhradit škodu ve prospěch
provozovatele.
Návštěvník je povinen:
Seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost, dodržovat
pravidla slušného chování.
Šetřit a chránit prostory a vybavení hřiště.
Chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani jiných uživatelů.
Dospělá osoba je povinna před vstupem dítěte zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti
hrajících si dětí v pořádku.
Zajistit si své věci proti krádeži, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
Návštěvníkům je zakázáno:
Na dětském hřišti kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
Přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, ostré a skleněné předměty.
Pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
Odkládat a vyhazovat odpadky, jakkoliv znečišťovat hřiště a blízké okolí
Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborně manipulovat s vybavením
a zařízením hřiště.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu. V případě
nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo příslušnou osobu vykázat z prostoru
dětského hřiště.
Tento provozní řád je vyvěšen v prostoru areálu školy, u všech vchodů do areálu a na webových
stránkách PJZŠ Horáčkova.
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