Vítáme Vás na našem hřišti!

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Dětské hřiště v sídlišti Družba
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké nebo povrch terénu hřiště namrzlý!
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
Pro všechny instalované herní prvky je doporučená věková hranice od 3 do 14 let.
Přístup dětí do 6-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-let.
Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.
Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 3 let měli při pohybu na hřišti trvalý dozor!
JEDNOTLIVÉ HERNÍ PRVKY
 lokomotiva se skluzavkou
 řetězová trojhoupačka
 pískoviště s krycí a stínící plachtou
 kolotoč






vahadlová houpačka
lanová pyramida
šplhací sestava
pružinové houpadlo

NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH JE ZAKÁZÁNO
 vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu)
▪ vstupovat se psy a jinými zvířaty
▪ manipulovat s otevřeným ohněm
▪ znečišťovat prostor dětských hřišť a pískovišť odpadky, sprejerskými nápisy
▪ kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv omamné látky
▪ poškozovat herní prvky, vybavení a veřejnou zeleň (mobiliář; 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 je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení
závada viditelně omezena
KAŽDÝ ÚČASTNÍK HŘIŠTĚ JE POVINEN
▪ respektovat návštěvní řád a pokyny správce
▪ chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
▪ dodržovat čistotu a pořádek
PROVOZNÍ DOBA NA HŘIŠTI:

duben-září
říjen-březen

8.00 - 21.00 hod
8.00 - 17.00 hod

PROVOZOVATEL:
Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, tel.: 577 305 111, 577 305 134

V případě poškození herních prvků nebo jejich součástí nám tuto skutečnost oznamte,
pomůžete tak udržet hřiště v dobrém stavu a zajistíte bezpečné podmínky pro hru svých dětí.
KONTROLA A OPRAVY: Služby města Brumov-Bylnice, Mýto 461, tel. 577 330 144

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasičský záchranný sbor ČR

Zdravotnická záchranná služba

Policie ČR

Tísňové volání

150

155

158

112

