
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ RYJICE

 Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště
 Dětské hřiště je přístupné všem věkovým kategoriím.
 Herní prvky mohou užívat děti ve věku od 3 a s maximální tělesnou hmotností 60 kg. 
 Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, 

odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. 
 Majitelé psů jsou povinni uklidit po svých psech exkrementy.
 V zájmu vlastní bezpečnosti udržujte v areálu pořádek, odpadky odhazujte do koše. 
 Případné zjištěné poškození ohlašte provozovateli hřiště.
 Hřiště neužívejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké nebo s námrazou.
 Děti do 5 let mohou hřiště a herní prvky užívat jen v doprovodu plnoleté osoby. 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 
 Seznámit se s tímto řádem a tento řád dodržovat. 
 Dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Dodržovat pravidla slušného chování. 
 Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště. 
 Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení 

překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

NÁVŠTĚVNÍKŮM JE ZAKÁZÁNO: 
 V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky.
 Klouzání na skluzavce a houpání se na houpačkách hlavou dolů a ve stoje.
 Přelézání zábran a zábradlí. 
 Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením. 
 Používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání.
 Používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na vysokou teplotu.
 Používání herních prvků, pokud na něm uživatel zjistí závadu.

Provozovatel areálu:   725 682 876
Hasiči                               150
Záchranná služba          155 
Policie                             158

Provozní doba hřiště :    denně   8.00  až  20.00 hod.

Projekt  „Volnočasový  prostor  pro  aktivní  a  pasivní  odpočinek  v  Ryjicích“  byl  pořízen  /
realizován za přispění  prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva  pro místní
rozvoj.


