PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
CENTRÁLNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MOSTĚ – SOUŠI
Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků areálu,
je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele.
PROVOZNÍ DOBA:
od 1. dubna do 30. září
od 1. října do 31. března

9.00 – 19.00 hod.
9.00 – 16.00 hod.

VSTUP DO PROSTORU HŘIŠTĚ:
1. Vybavení a zařízení hřiště slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Je určeno pro věkovou
hranici od 3 do 15 let.
2. Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.
3. Dětem předškolního věku je povolen vstup pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem zákonného
zástupce nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.
4. Za bezpečnost dětí zodpovídají jejich zákonní zástupci.
5. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky
a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnostní hrajících si dětí v pořádku.
V PROSTORU HŘIŠTĚ/AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:
1. Kouřit, manipulovat s ohněm a zábavnou pyrotechnikou.
2. Vstupovat na atrakce se žvýkačkou, konzumovat zde jídlo či nápoje.
3. Vnášet zbraně, výbušniny, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty.
4. Konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky; osobám podnapilým nebo pod vlivem
psychotropních látek není vstup na dětské hřiště dovolen.
5. Úmyslně poškozovat a znečišťovat prostory dětského hřiště a jeho vybavení. Takové jednání je trestné.
6. Vodit či nechat vnikat zvířata.
7. Užívat atrakce při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.
8. Provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení areálu.
9. Vylepovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny v prostoru areálu.
10. Vjíždět do areálu na kole, na bruslích apod.
OSTATNÍ POKYNY:
1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, které je majetkem Statutárního města Most
a udržovat je v čistotě.
2. Odpadky a další nepořádek je třeba vhazovat do odpadkových košů.
3. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním
návštěvníkům. Správce/provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání herních prvků.
4. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního
a návštěvního řádu, nenese správce/provozovatel odpovědnost.
5. Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vnesené na hřiště;
správce/provozovatel neručí za jejich odcizení nebo ztrátu.
6. Každý, kdo způsobí poškození jakékoliv součásti areálu, je povinen uhradit vzniklou škodu
ve prospěch správce/provozovatele.
7. V případě nedodržování provozního a návštěvního řádu je správce/provozovatel oprávněn vykázat
porušovatele z prostoru hřiště, příp. zavolat příslušníky Městské policie pro sjednání pořádku.
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8. Správce/provozovatel zajišťuje:
- vizuální kontrolu herních ploch a herních prvků (každý den),
- úklid areálu (každý den),
- údržbu, odstraňování závad (dle potřeby),
- péči o zeleň, která je jeho součástí (dle potřeby)
- pravidelné revize a kontroly herních prvků dle platných předpisů (min. 1x za rok),
- údržbu pískoviště, zakrývání pískoviště plachtou, denní přehrabávání pískoviště (odstranění
hrubých nečistot, příp. stříkaček), překopání a přeházení písku v pískovišti (2x za rok); výměnu
písku o hrubosti 0,4 (1x za rok) obvykle v březnu – květnu příslušného roku.
VĚKOVÉ A VÁHOVÉ HRANICE HERNÍCH PRVKŮ:
Návštěvníci musí respektovat a dodržovat výrobcem doporučené věkové a váhové hranice
a dodržovat maximální počty osob na herních prvcích a atrakcích:
LANOVÁ PYRAMIDA (určeno pro děti 6 – 14 let, max. 15 dětí, celková hmotnost max. 750 kg),
PRUŽINOVÁ HOUPADLA (určeno pro děti 3 – 6 let, max. 1 dítě, hmotnost max. 30 kg),
DOMEČEK SE SKLUZAVKOU (určeno pro děti 3 – 6 let, max. 2 děti, celková hmotnost max. 120 kg),
ŠESTIBOKÁ VĚŽ (určeno pro děti 6 – 12 let, max. 6 dětí, celková hmotnost max. 450 kg),
DOMEČEK (určeno pro děti 3 – 6 let, max. 3 děti, celková hmotnost max. 90 kg).
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na správce/provozovatele.
Důležitá telefonní čísla
Záchranná služba:
Hasiči:
Policie:
Městská policie:
Jednotná tísňová linka:

155
150
158
156
112

Vlastník areálu:

Statutární město Most

Správce/provozovatel areálu:

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
tř. Budovatelů 112/7, 434 01, Most
IČ: 250 44 001
Petr Formánek, ředitel a člen představenstva společnosti

Kontaktní telefon:
E-mail:

+420 474 774 702; +420 602 234 926
info@sportovnihalamost.cz

Provozní řád nabývá platnost 01. 01. 2021
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