NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Dětské hřiště „Park Studená“
Vážení návštěvníci,
toto hřiště bylo vybudováno obcí Studená pro využití volného času a radosti Vašich dětí, slouží
k aktivnímu odpočinku, upevnění zdraví a k setkávání dětí i rodičů.
Každý uživatel hřiště je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a řídit se jeho ustanovením.

Upozornění pro uživatele:
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti ve věku od 2 do 15 let, přičemž je nutné zohlednit psychické
a fyzické dispozice dětí. Dítě musí být pohybově a mentálně způsobilé k užívání herních prvků.
Uživatelé dětského hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé
herní prvky.
Děti do 6 ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 3 let, měli
při pobytu na hřišti trvalý dozor! Zařízení nejsou pro tyto děti bez dozoru učena.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tyto zařízení
překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V horkém počasí může být
povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku. V případě
zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je
dítě používalo.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědná osoba či jiná
dospělá osoba, které byly svěřeny.
HŘIŠTĚ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSOU JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ KLUZKÁ, VLHKÁ, NAMRZLÁ NEBO
JINAK VIDITELNĚ POŠKOZENÁ, NEBO POKUD JE KLUZKÝ POVRCH HŘIŠTĚ!

Návštěvní doba hřiště:
Květen – Srpen
Duben, Září
Říjen – Březen

8:00 – 21:00
8:00 – 19:00
8:00 – 17:00

Herní prvky dětského hřiště:
Herní prvek

Věková
kategorie

Herní prvek

Věková
kategorie
4 – 15 let

Dvojhoupačka
– sedák s ohrádkou (1x)

2 – 6 let

Dvojhoupačka
– sedák na řetězu (1x)

Houpačka „KLÁDOVKA“

4 – 12 let

Houpadlo pružinové KONÍK

Lanovka „POLETUCHA“

6 – 12 let

Sestava „Pavučina“
– skluzavka, věž s plošinou

3 – 15 let

Pískoviště OHRÁDKA
Sestava „Pavučina“
– šplhací pavučina, šplhací lano,
žebřiny

Štěrbinový buben
– hudební nástroj

Bez
omezení

3 – 10 let
(max. 60 kg)
3 – 9 let
6 – 15 let

Návštěvník je povinen:
•
•
•
•
•
•

Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil
a neomezil ostatní návštěvníky.
Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno.
Nést odpovědnost za způsobené škody.
Dodržovat čistotu, dbát na pořádek a bezpečnost.
Řídit se návštěvním řádem a pokyny správce hřiště.
Před odchodem zakrýt pískoviště.

V celém areálu hřiště je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, provozování hazardních her. Pořádání
reklamních a propagačních akcí.
Přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
Poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení areálu a zeleň, odhazovat odpadky mimo
odpadkové koše (včetně žvýkaček).
Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.
Vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště.
Jízda na kole přes oblázkové plochy
Vjíždět motorovými vozidly (s výjimkou obsluhy).
Stanování, nocování a rozdělování ohně
Přelézání ochranného oplocení

Ostatní ustanovení:
•

•
•
•

Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního a
provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost a čistotu, dále osoby podnapilé a pod vlivem
omamných a návykových látek.
Za úmyslné poškození herních zařízení dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním
návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
V případě úrazu volejte záchrannou službu 155.

Herní zařízení je pravidelně kontrolováno, přesto, pokud zjistíte závadu na herním zařízení, prosíme o
předání této informace na Obecní úřad Studená, tel. 384 401 911, e-mail: obec@studena.cz.
Děkujeme.
Provozovatel hřiště: Obec Studená, tel. 384 401 911, e-mail: obec@studena.cz
Zodpovědná osoba (správce hřiště): Luděk Pricl, vedoucí Technické služby Obce Studená

Děkujeme, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám a Vašim dětem hezký den.
Ve Studené dne 1.4.2022
Pavel Škoda
Starosta obce Studená

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

