NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na dětském hřišti, které bylo vybudováno díky úsilí o.s. BRÁNIČÁNEK a štědrosti dárců, aby přinášelo radost Vašim dětem.
Pro zachování hřiště v současné kvalitě je zapotřebí chovat se šetrně k herním prvkům a dodržovat následující pravidla:

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 14 let (60kg).
Zařízení slouží ke hrám a volnočasovému vyžití dětí a mládeže.
Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Za bezpečnost dětí na hřišti odpovídají jejich zákonní zástupci.

Provozní doba
V období květen až září: 7:00 - 21:00 hodin.
V období říjen až duben: 8:00 - 19:00 hodin.
Po provozní době je na hřiště vstup zakázán.

Každý návštěvník hřiště je povinen:
? respektovat návštěvní řád a pokyny správce
? chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a sám sebe
? dodržovat čistotu a pořádek

Majitel a provozovatel dětského hřiště:

Na dětském hřišti je zakázáno:
? vjezd motorovým i jiným vozidlům s výjimkou vozidel údržby hřiště
? vstup se psy a jinými zvířaty
? rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm
? kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli omamné látky
? znečišťovat prostor dětského hřiště
? poškozovat vybavení hřiště a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky...)
? používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke
kterým jsou určena
? jezdit na kole, stanovat, nocovat
? užívat herní zařízení v případě, že lze zřetelně vidět jeho poškození,
nebo je-li na zařízení závada viditelně označena
? nošení ostrých předmětů na herní prvky
? nošení oblečení se šnůrkami
? lézt po skluzavce nahoru
? sypat kamínky na skluzavku
Porušení tohoto řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

ˇ
Občanské sdružení BRÁNICÁNEK
Moravské Bránice 74, 664 64
email: branicanek@seznam.cz
V případě, že zjistíte závadu
či poškození některého herního prvku,
oznamte to, prosím, na tel. číslo: 604 807 720
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Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177
VÝROBCE:
Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 661 01 Tišnov, www.hristebonita.cz

