Vstup do prostoru – zahrada u budovy Obecního úřadu Neuměřice, čp. 85:
Z důvodu bezpečnosti se nesmí využívat zařízení resp. herní prvky, pokud je zařízení kluzké,
povrch vlhký, namrzlý, či rozpálený od sluníčka, případně na něm zjistíte závadu!
Pobyt na tomto hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí doprovod dítěte. Prostor je
monitorován kamerami OÚ Neuměřice.
Návštěvní doba:
V období: květen až září: 8 – 20 hodin říjen až duben: 8 – 18 hodin
Herní prvky: viz příloha
Na hřišti platí zákaz:
- poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení
- přinášet skleněné a ostré předměty (např.lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky aj.), zbraně,
výbušniny, hořlaviny a jiné nebezpečné látky či předměty
- manipulace s otevřeným ohněm
- vjíždět na motorových vozidlech, kolech, kolečkových bruslích a skateboardu
- vstupu návštěvníků, trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv.karanténě a osobám
podnapilým, nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- využívání prostoru hřiště jako toalety
- vstupu zvířat
- stanování a rozdělávání ohňů
- pořádání propagačních či reklamních akcí
Návštěvník je povinen:
- respektovat tento provozní řád
- chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
- udržovat v prostorách hřiště čistotu a odpadky odhazovat do určených nádob
- šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
- dospělá osoba (doprovod) je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky
toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti v pořádku
- zajistit si proti krádeži veškeré věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení,
poškození nebo ztrátu těchto věcí.
Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo by toto
způsobil, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele
z prostoru hřiště.
Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
HASIČI: 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155

POLICIE ČR: 158

Děkujeme vám, že dodržujete tento provozní řád a přejeme vám hezký den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provozovatel hřiště: Obec Neuměřice, Neuměřice čp.85, 273 26
Telefonní číslo: 724180531, 312583119, email: obec@obec-neumerice.cz
Schválil: Zdeněk Kučera, starosta
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