
Víceúčelové hřiště  
v areálu koupaliště

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD veřejného dětského hřiště

1  Veřejné dětské hřiště je všeobecně určeno dětem ve věku od 3 do 15 let. 
2  Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště,   
  které jsou k těmto činnostem vyhrazeny a určeny. 
3  V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:
  • Kouření a manipulace s otevřeným ohněm
  • Konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek
  • Znečišťování dětského hřiště a poškozování jeho zařízení a vybavení
  • Používání dětského hřiště jiným způsobem, než pro které je určeno
  • Konzumace jídla a nápojů při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit
  • Přinášení jídla a pití ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy
  • Přinášení hraček s ostrými hranami
  • Přinášení zbraní, výbušnin, jedovatých látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví  
    a bezpečnost
  • Vstup se psy a jinými zvířaty
  • Jízda na kole a skateboardu
4  Vstup na dětské hřiště je zakázán zejména za zhoršených klimatických podmínek, kdy může dojít  
  k ohrožení zdraví uživatelů nebo k poškození povrchů hřiště.
5  Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese   
  odpovědnost v plné výši uživatel nebo jeho zákonný zástupce.
6  V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště je uživatel povinen takovou skutečnost  
  neprodleně oznámit provozovateli hřiště.
7  Na hřišti je nutné udržovat čistotu a pořádek, chovat se slušně a ukázněně, tak aby nebyla ohrožena  
  bezpečnost všech návštěvníků dětského hřiště a v souvislosti s užíváním hřiště nedocházelo k obtěžování   
  jeho okolí.

V Mladé Boleslavi dne 1.1.2015 

Provozovatel:
Městská společnost sportovní  
a rekreační areály s.r.o., Viničná 31, 
293 01 Mladá Boleslav; IČ: 28168151  

Odpovědný vedoucí: Jiří Zörkler, 725 886 900
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA IZS   HASIČI  POLICIE  MĚSTSKÁ POLICIE
155 150 158 156

Krizová telefonní čísla:
112

Ing. Jiří Bouška
jednatel společnosti

 duben - září otevřeno denně    9.00 - 20.00
 říjen - březen otevřeno denně  9.00 - 17.00

PROVOZNÍ ŘÁD veřejného sportovního hřiště

1  Provozovatelem sportovního hřiště (dále jen SH) je Městská společnost SARA.
2  SH je určeno ke sportovnímu vyžití a k aktivnímu odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin.
3  Uživatel SH je povinen dodržovat předem bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně majetku. 
4  Uživatel je povinen překontrolovat sportovní zařízení před zahájením jeho užívání.
5  SH smí být používáno ke sportům, ke kterým bylo vybudováno – házené, malé kopané, plážovému  
  volejbalu.
6  V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí  
  je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli.
7  V prostoru SH je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy.
8  V této souvislosti zde platí
  • zákaz kouření 
  • zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • zákaz vstupu se zvířaty
  • zákaz manipulace s ostrými předměty
  • zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
  • zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
  • zákaz vstupu podnapilým osobám
9  Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na SH se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem. 

V případě provozu městského koupaliště se otevírací doba hřiště řídí otevírací dobou koupaliště.  
Vstup je v tomto případě pouze přes vchod na koupaliště a je zpoplatněn částkou 10,- Kč


