PROVOZNÍ ŘÁD
dětského hřiště – Aquadrom Most, Topolová 801, Most

Vlastník dětského hřiště:

Statutární město Most, Radniční 1, Most

Provozovatel dětského hřiště:

Technické služby města Mostu a.s.,
Dělnická 164, Most - Velebudice
vedoucí koupaliště, směnový mistr koupaliště, správce koupaliště
tel. 476 103 294, 476 127 842, 721 571 298

Odpovědná osoba:
Provozní doba dětského hřiště:

Od 15. dubna do 31. října, od 10,00 hod. do 20,00 hod.

1)

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatele,
dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

2)

Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se
rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za
případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.

3)

V celém prostoru dětského hřiště platí zákaz:
- vstupu se psy a jinými zvířaty,
- kouření,
- konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek,
- manipulace s otevřeným ohněm,
- nošení střelné zbraně, výbušnin, jedovatých látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví
a bezpečnost a jakékoli manipulace s nimi,
- jízdy na kole,
- vjezdu motorovými vozidly s výjimkou obsluhy,
- znečisťovat a poškozovat vybavení dětského hřiště, vč. zeleně, která je jeho součástí.

4)

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm,
toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě
zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby
je dítě používalo.

5)

Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a
váhovou kategorii pro jakou jsou jednotlivé hrací prvky určeny:
MALÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
- je určeno pro děti ve věku 3 - 12 let, max. 15 dětí, celková hmotnost max. 750 kg.
LANOVÁ PYRAMIDA
- je určena pro děti ve věku 6 - 12 let, max. 10 dětí, celková hmotnost max. 500 kg.
ZÁVĚSNÁ DVOUHOUPAČKA
- je určena pro děti ve věku 3 - 12 let, max. 2 děti, celková hmotnost max. 120 kg.
HOUPAČKA
- je určena pro děti ve věku 3 - 8 let, max. 2 děti, celková hmotnost max. 60 kg.
HERNÍ SESTAVA
- je určena pro děti ve věku 3 - 7 let, max. 2 děti, celková hmotnost max. 100 kg.
PRUŽINOVÉ HOUPADLO - DELFÍN
- je určena pro děti ve věku 3 - 8 let, 1 dítě, hmotnost max. 30 kg.
PRUŽINOVÉ HOUPADLO - VČELA
- je určena pro děti ve věku 3 – 8 let, 1 dítě, hmotnost max. 30 kg.
GYMNASTICKÝ KOMPLEX
- je určen pro děti ve věku 6 - 12 let, max. 6 dětí, celková hmotnost max. 240 kg.
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SKLUZAVKA
- je určena pro děti ve věku 3-10 let, max. 1 dítě, hmotnost max. 40 kg.
KOLOTOČ
- je určen pro děti ve věku 3-12 let, max. 6 dětí, celková hmotnost max. 120 kg.
6)

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či
jiná dospělá osoba.

7)

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště
povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

8)

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

9)

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

10) Úklid areálu dětského hřiště, údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň, sekání trávy - zajišťuje
provozovatel. Provozovatel je zároveň odpovědný za zajištění pravidelných odborných revizí:
 pravidelná revize povrchu a technického stavu herních prvků - dle ČSN 1177 1x ročně
 úklid prostoru hřiště, vizuální kontrola, prohlídka hracích ploch z hlediska výskytu
nebezpečných předmětů - bude denně před začátkem provozní doby
11) Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR

155
150
158

12) Tento Provozní řád schválila Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Most dne: 18.12.2008
13) Provozní řád dětského hřiště schválila rada města usnesením č. 863/26 dne 20.11.2008

V Mostě dne:

Za vlastníka:

Za provozovatele:

Ing. Vlastimil Vozka
primátor města

Jan Syrový
ředitel Technických služeb města Mostu a.s.
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