Vítáme Vás na sportovním hřišti - Halenkov

Před vstupem na dětské hřiště se seznamte s návštěvním řádem!!!

NAVŠTĚVNÍ ŘÁD
Provozní doba: od 1. května do 30. září

od 8.00 hod do 21.00

UPOZORNĚNÍ:

Prvky jsou určeny pro uživatele ve věku
uvedeném u každého prvku! U uživatelů od 3 do 15 let je nutný
dozor dospělé odpovědné osoby !
Maximální možné zatížení každého prvku je 85 kg!
Před použitím sportovních zařízení vždy překontrolujte, zda jsou
v pořádku, neporušené

Všechny níže vyjmenované prvky jsou sportovní
prvky a nejsou určeny pro hru dětí bez dozoru !
Čl. I
Využívání hřiště
1.

Provozovatelem areálu je obec halenkov .

2.
Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin s ohledem a druh sportovního zařízení
3.

Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště

4.
Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen
dbát upozornění a pokynů správce hřiště. (viz. čl. č. III.)

Čl. II
Provoz a správa hřiště
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště
Denní provozní doba víceúčelového hřiště pro veřejnost je uvedena v záhlaví
návštěvního řádu
Objednávky zajišťuje a eviduje správce hřiště osobně v areálu komplexu .
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat objednateli.
Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn
nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

V souvislosti dodržováním bezpečnosti a ochrany majetku je

Návštěvník je povinen:
1. Dodržujte pokyny pro věkovou hranici. Je zakázáno užívat prvky uživatelům s nižším
nebo vyšším věkem a hmotností než je zde uvedeno!
2. Dodržujte veškeré pokyny k jednotlivým prvkům!
3. Dodržovat pokyny dle přílohy č. 1
4. Nepřetěžujte prvky
5. Užívejte prvky pouze k určené činnosti
6. V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte zařízení pokud je kluzké, vlhké ( po dešti )
nebo namrzlé a povrch terénu dětského hřiště je
7. rozmočený a namrzlý!
8. Při prudkém slunci vždy nejprve vyzkoušejte povrch skluzavek a ostatních částí , zda
není sluncem příliš rozpálený ( mohlo by dojít k popálení uživatele )!
9. Udržujte, prosím, čistotu a pořádek. Odpadky vhazujte do košů!
10. Zákaz vodění psů, koček a jiných domácích zvířat do prostoru dětského hřiště!
11. Zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek v prostoru dětského hřiště!
12. Do areálu je zakázáno vstupovat s otevřeným ohněm či předměty ohrožujícími
bezpečnost návštěvníků.
13. Každý návštěvník areálu dětského hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem
obce halenkov a udržovat je v čistotě a pořádku.
14. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Návštěvního
řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost
15. Nepoužívejte na hřišti kola, motorové prostředky, kolečkové brusle ani žádné jiné
prostředky, které na dětské hřiště nepatří.
16. Nevnášejte do areálu ostré předměty, zbraně, vybušniny, jedovaté látky , chemikálie,či
jiné předměty, které ohrožují zdraví a bezpečnost
17. V areálu dětského hřiště je zakázáno stanovat, nocovat, rozdělávat oheň
18. Pokud zjistíte poškození či závadu na herních prvcích, oznamte to neodkladně
provozovateli dětského hřiště

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Při
opakovaném porušování provozního řádu to může být důvod k okamžité výpovědi nájemní
smlouvy.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště je nutné sdělit správci.
Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnická záchranná služba
Hasiči

112
158
156
155
150

Provozní řád schválil:
Ing.Jiří L u š o v s k ý
starosta

Děkujeme Vám za dodržování podmínek návštěvního řádu a
přejeme Vám příjemné užití si vybavení hřiště.

Příloha č. 1

Seznam prvků, určení věkové hranice pro kterou jsou prvky
určeny a pokyny výrobce pro provoz prvků:

Cvičná lezecká stěna

od 8 do 15 let s dozorem dospělého

Prvek určený pro nácvik držení chytů
Zákaz chození po horní hraně stěny – přelézat pouze obkročmo
Zařízení nesmí být přetěžováno (90kg/1 osoba)
Prvek můžou používat najednou pouze 2 uživatelé
Je zakázáno používat :
- k jiným činnostem než je výše uvedeno
- stěnu bez změkčujících podložek při pádu
- při poškození, znečištění, nevhodného počasí (voda, sníh)

Prvek sportovní pro ručkování

od 8 let

Zařízení nesmí být přetěžováno (85 kg)
Prvek používat pouze k ručkování v zavěšení
Prvek může najednou používat pouze 1 uživatel
Pod zařízením , při používání umístit změkčující podložky

Průlezka Z3 mini – hrazdy

od 3 do 10 let

Zařízení nesmí být přetěžováno
Prvek může najednou používat pouze 1 uživatel

Překážky lanové – přeskoky

od 5 let do 10let

Prvek je určen pouze ke sportovním přeskokům lana
Prvek může najednou používat pouze 1 uživatel
Je zakázáno zavěšovat se ( nebo na lano našlapovat)
Ostatní účastnici stojí v bezpečné vzdálenosti od prvku

Basketbal ( streetbal) s cvičnou stěnou

od 12 let

Prvek je určen pouze k nácviku házení míče na basketbalovou obroučku
nebo k nacviku střelby míčem na cvičnou stěnu
zákaz věšení na obroučku, desku, síťku ,konstrukci a cvičnou stěnu
Zákaz lezení na konstrukci, desku, obroučku a cvičnou stěnu
Používat vždy jen k jednomu druhu sportu

Basketbalová konstrukce (streetbal) pojízdná

od 12 let
Zařízení je určeno ke hře basketbal bez zavěšování na obroučku (koš)
Zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby
Přísný zákaz odstraňování závaží
Zákaz lezení na konstrukci, desku, obroučku (koš)
Zařízení musí být vždy ukotveno k povrchu hřiště
Zařízení nesmí být použito bez závaží proti převrácení (280 kg)
Převážet zařízení musí minimálně 3 dospělé osoby po rovné ploše dle návodu výrobce

Branka na házenou 3x2m
Zařízení je určeno pro hru házená a minikopaná
Branka musí být vždy zajištěna proti převrácení ukotvením k povrchu hřiště
Přísný zákaz zavěšování se na břevno branky
Přísný zákaz lezení a šplhání po konstrukci a síti branky

Volejbalové sloupky
Zařízení je určeno po napnutí volejbalové(nohejbalové)sítě pro volejbal nebo nohejbal
Zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby
Při manipulaci s napínacím zařízením dbejte zvýšené opatrnosti, (nebezpečí skřípnutí končetin)
Při napínání nesmí druha osoba strkat končetiny do napínacího zařízení
Před zahájením hry musí být sundána klika napínacího zařízení
Dbejte zvýšené opatrnosti při odjišťování západky navijáku

Branka na florbal
Zařízení je určeno pro florbal
Zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby

Přísný zákaz lezení, houpání nebo převracení branky

DHL 14

Řetězová houpačka od 3 do 12 let

Zařízení je pouze určeno k houpání uživatele zepředu nazad kolmo ve vztahu k nosníku
a to pouze vsedě na sedáku
Zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby, trvale sledující činnost okolo
houpačky a jeho okolí
Je zakázáno stání na sedáku (sedák je určen pouze k sezení uživatele)
Je zakázáno:
- houpání sedáku do boku (souběžně s břevnem)
- otáčení kolem horního nosníku(břevna)
- otáčení sedáku kolem svislé osy
- otáčení sedáku kolem vodorovné osoby
- umísťovat jakékoliv jiná zařízení
- provádět jakékoliv činnosti, ke kterým není zařízení přímo určeno

DHL 7 Skluzavka s plošinou 1200

od 4 do 12 let

Zařízení je pouze určeno k hraní dětí ve dvojici
Zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby, trvale sledující činnost okolo
skluzavky a jeho okolí
Je zakázáno stání na skluzavce
Je zakázáno:
- umísťovat jakékoliv jiná zařízení
- provádět jakékoliv činnosti, ke kterým není zařízení přímo určeno
- poškozovat zařízení

Houpadlo na pružině

od 3 do 10 let

Zařízení je pouze určeno k houpání uživatele
Je zakázáno
Je zakázáno:
- stání na sedáku
- houpání bez držení
- provádět jakékoliv činnosti, ke kterým není zařízení přímo určeno
- poškozovat zařízení

Děkujeme Vám za dodržování podmínek návštěvního řádu a
přejeme Vám příjemné užití si vybavení hřiště.

Kontakty na správce hřiště:
Zdeněk Novosad: tel. 736134109
Jarmila Jochcová:
734708297

