UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
Vlastník dětských herních prvků, je obec Přišimasy a vydává toto oznámení závazné
pro všechny osoby vstupující na dětské hřiště:
1) Vlastník herních prvků si vyhrazuje právo zakázat využívání dětských prvků při nepříznivých
povětrnostních podmínkách, stejně tak jako
v případě jiných závažných důvodů. Vstup na
dětské hřiště je dále zakázán v případě deště,
sněhu či náledí. Pokud je herní zařízení nebo
vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch
namrzlý nebo je-li na něm zjištěná závada.
V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik
popálenin jíž při doteku. Dohlížející dospělá
osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
2) Herní prvky jsou určeny dětem ve věku od
2 do 12 let. Dětem mladším 6 let je používání
herních prvků povoleno pouze pod dohledem
dospělé osoby, kterou se rozumí rodič či jiná
odpovědná osoba (dále jen „dohlížející dospělá osoba“), přičemž dítě musí být pod trvalým
dohledem této dohlížející dospělé osoby.
3) Použití herních prvků je jednoznačně pouze na
vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají dohlížející dospělé osoby, nikoliv vlastník
herních prvků.
4) Zakazuje se užívání herních prvků, které jsou
vyřazeny z provozu nebo u nichž je zjevné, že
jsou poškozeny. Je povinností dohlížející dospělé osoby případně jiné dospělé osoby, která se
v místě nachází, aby zabránila užívání herních
prvků dítěti v případě, že herní prvek je vyřazen z provozu nebo ohrožuje bezpečnost tohoto
dítěte (např. tím, že je poškozený nebo v případě horka rozpálený).
5) Uživatelé herních prvků jsou povinni dodržovat pokyny vlastníka herních prvků nebo jím
pověřené osoby, pravidla slušného chování
a dbát na pořádek a bezpečnost. Uživatelé jsou
povinni odhazovat odpadky do sběrných nádob
(popelnic).
6) Zakazuje se úmyslné poškození, zničení a znečištění herních prvků. Každý kdo poškodí, zničí nebo znečistí herní prvek/prvky je povinen
uhradit vzniklou škodu vlastníkovi. Dohlížející dospělá osoba nese v plném rozsahu odpovědnost za poškození dětského hřiště dítětem,
stejně tak jako odpovědnost za škodu vzniklou

nerespektováním těchto pokynů vlastníka dětských prvků nebo jím pověřené osoby.
7) Z užívání dětských prvků budou vyloučeny
osoby, které nerespektují pokyny vlastníka nebo
jím pověřené osoby, ohrožují zdraví, bezpečnost
či pořádek. Stejně tak jsou z užívání vyloučeny osoby podnapilé či pod vlivem omamných
a psychotropních látek (drog) a osoby, které ničí
herní prvky.
8) V okolí dětských prvků platí přísný zákaz kouření a užívání alkoholu, omamných či psychotropních látek (drog). Zakazuje se vstup osobám pod
vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek (drog).
9) V okolí dětských prvků se zakazuje manipulace s otevřeným ohněm, jízda na jízdním kole
nebo jiném dopravním prostředku, vstup se psy
nebo jinými zvířaty, znečišování dětského hřiště nebo herních prvků, vnášení nebezpečných
předmětů (např. zábavná pyrotechnika, zbraně
či jedy), apod.
10) Zakazuje se užívání herních prvků ke komerčním účelům bez povolení vlastníka.
11) Při nedodržování těchto pokynů může vlastník
herních prvků nebo jím pověřená osoba uživatele z herních prvků vykázat.
12) Případné poškození nebo znečištění herních
prvků oznamte prosím neprodleně na tel. číslo
602 493 477 paní Rumanové.
13) Tyto pokyny jsou závazné pro všechny osoby vstupující na dětské hřiště s platností od
26. 8. 2015.
Důležité kontakty:
Policie ČR – 158
Zdravotnická záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor ČR – 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112
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