Návštěvní řád
veřejného hřiště Klešice
Herní prvky pro děti:
Herní sestava NU-1-3V, rozšířená o řetězovou dvojhoupačku NU-1-3V (nová)
věkové určení: 3 – 14 let
Kolotoč na sezení NK-SE-18-40 (nový)
věkové určení: 3 – 14 let
Houpadlo na pružině Pes (stávající)
věkové určení: 3 – 12 let MAX 40 Kg
dvojitá vahadlová houpačka (stávající)
věkové určení: 3 – 14 let
Herní prvky splňují normu ČSN EN 1176
Další prvky – všechny nové výškové určení: od 140 cm (platí pro všechny prvky):
Workoutová sestava MOSW-516, upravená, bez rovné lavice (norma ČSN EN 1663)
Venkovní posilovací stroj brusle VPS-B (druh zařízení: aerobní a koordinační cvičení)
Venkovní posilovací stroj veslování VPS-VE (druh zařízení: posilování)
Herní a ostatní prvky se nedoporučuje užívat, pokud jsou kluzké, vlhké nebo namrzlé a
povrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.
Využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, obec nenese odpovědnost za odložené věci.
Děti do 6 let věku musí být na veřejném hřišti v doprovodu osoby starší 18 let.
Provozní doba veřejného hřiště je: 1. květen – 30. září od 8:00 hod. do 21:00 hod.
1. říjen – 30. duben od 9:00 hod. do 19:00 hod.
Na veřejném hřišti je zakázáno:
• Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo
znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody).
• Vstupovat se zvířaty.
• Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
• Používat motorová vozidla.
• Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
• Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen:
• Dodržovat aktuální opatření související se zdravím občanů, dodržovat čistotu a pořádek.
• Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
• Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje dle obecných předpisů.

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.
Obec Klešice
Provozovatel dětského hřiště:
Obec Klešice, Klešice 101, 538 03, Heřmanův Městec
tel..: +420 469 696 499

Důležité tísňové linky :
Hasiči
150
Policie ČR 158

Záchranná služba
Tísňové volání / SOS

155
112

