PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ – ŠIBENÍK
Všichni návštěvníci jsou povinni dbát níže uvedených pokynů a ustanovení.
Nacházíte se ve sportovním areálu navrženém speciálně pro sportovní využití mládeží
a dospělými. POZOR: TOTO NENÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!
Užívání zařízení je na vlastní riziko. Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu
dospělé osoby. Zařízení je určené pro osoby tělesné výšky 140 cm a více.
Základní pokyny:
• Návštěvní doba je neomezena celoročně, kromě doby vymezené pro nezbytné technické úpravy
a omezení v souvislosti s teplotou.
• Plochy hřiště slouží ke sportovnímu a rekreačnímu účelu, je zde povoleno provozovat pouze
činnosti, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.
• Každý uživatel je povinen před použitím vizuálně zkontrolovat stav z hlediska možného
nebezpečí úrazu.
• Uživatelé jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek.
• Vstup na hřiště je osobám do 15 let povolen jen v přítomnosti dospělé osoby, která odpovídá
za bezpečnost a pořádek na hřišti, kontroluje stav hřiště a jeho zařízení z hlediska bezpečnosti
uživatelů.
• Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu a vybavení hřiště, kluzký a namrzlý.
• Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu a vybavení hřiště, rozpálené vlivem horkého počasí
na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku.
• V prostoru hřiště platí zákaz kouření, manipulovat s ohněm a zábavnou pyrotechnikou. Dále
platí zákaz konzumace a vnášení alkoholických nápojů, zákaz vstupu podnapilých osob a osob
pod vlivem návykových látek, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz vjíždět na plochy hřiště jízdními
koly a motorovými vozidly, zákaz vnášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky
a chemikálie, zákaz vnášet na plochy hřiště jídlo a pití, a to zejména ve skleněných nebo jiných
rozbitných nádobách, které tvoří střepy.
• Při provozování pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů
a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.
• Všichni uživatelé sportovního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla uvedená v provozním
řádu a chovat se vždy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich vlastní ani jiných uživatelů
a nebylo jakýmkoli způsobem poškozováno nebo neúměrně opotřebováváno zařízení hřiště.
• V případě úrazu nebo zjištěných poškození a závad na zařízení toto, prosím, neprodleně
oznamte provozovateli hřiště.
• Úmyslné poškození hřiště bude předepsáno k náhradě, příp. předáno k šetření Městské policii
či Polici ČR.
• Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách hřiště, stejně jako za poškození oděvů
či jiných předmětů např. v důsledku jejich pádu, oděru či ušpinění.
• Provozovatel nenese odpovědnost za zdravotní potíže způsobené nevhodným užíváním hřiště.
• Provozovatel má právo a povinnost vyloučit z hřiště osobu či skupinu osob, pokud porušují
provozní řád či nedodržují pokyny provozovatele.
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V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na správce/provozovatele areálu.
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 platnosti dne 01. 01. 2021
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