PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA V LOKALITE „ROVEŇ“
Prevádzkovateľ:
Správca:
Tel.:

Obec Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 64/33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Ján Vrábeľ
0911/656466 - správca, 051/4583121 – OcÚ Pečovská Nová Ves

Prevádzková doba: Školský rok Prázdniny
-

pondelok až piatok
víkendy a štátne sviatky
pondelok až nedeľa

od 15.00 h. do 21.00 h..
od 08.00 h. do 21.00 h..
od 08.00 h. do 21.00 h..

Detské ihrisko v lokalite „Roveň“ je majetkom obce Pečovská Nová Ves a je prístupné pre verejnosť za
podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a prípadných ďalších inštrukcií prevádzkovateľa.
Tento prevádzkový poriadok slúži na zaistenie poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia užívateľom
vonkajšieho detského ihriska a preto ho musia riadne dodržovať.

POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV DETSKÉHO IHRISKA


















Rešpektujte vek, pre ktorý je zariadenie určené. Herné zariadenia sú určené deťom vo veku: 3-12
rokov
Pobyt na jednotlivých prvkoch detského ihriska je na vlastnú zodpovednosť.
Deťom mladším ako 12 rokov je vstup na detské ihrisko a užívanie herných prvkov a vybavenia
povolený len v sprievode a pod stálym dozorom osoby staršej ako 18 rokov.
Za dieťa je zodpovedný rodič, zákonný zástupca alebo iná osoba staršia ako 18 rokov.
Dohliadajúca osoba je povinná predtým ako sa dieťa dostane do kontaktu s hernými prvkami
detského ihriska tieto prvky prekontrolovať, či sú bezpečné pre hrajúce sa deti.
V prípade zistenia, že je stavom zariadenia detského ihriska ohrozená bezpečnosť dieťaťa, nesmie
dohliadajúca osoba dovoliť dieťaťu zariadenie používať. Informujte dodávateľa o poškodení a
zariadenie zabezpečte proti používaniu.
Nepoužívajte žiadnu časť tohto zariadenia v rozpore s účelom jej použitia.
Pri používaní detského ihriska a iných pohybových aktivitách je zakázaná užívateľom detského
ihriska konzumácia nápojov a potravín z dôvodu nebezpečenstva ich vdýchnutia.
Nedovoľte osobám vešať sa alebo sa šplhať na konštrukciu zariadenia, ak nie je na to určené.
Na konštrukciu zariadenia nepripevňujte laná, reťaze, švihadlá, šnúry na prádlo a pod. Nakoľko
hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
Pri cvičení by deti nemali mať oblečenie s voľnými časťami, ktoré sa môžu zachytiť / zaseknúť do
konštrukcie alebo pohyblivých častí.
Na zariadenie nedovoľte prinášať z bezpečnostných dôvodov ostré predmety.
Zachovajte čistotu zariadenia, a preto nekonzumujte potraviny na zariadení a priestore okolo neho.
Zodpovednosť za úmyselné poškodenie zariadenia detského ihriska dieťaťom alebo za škodu
vzniknutú nerešpektovaním prevádzkového poriadku detského ihriska nesie v plnej výške
dohliadajúca osoba.
Za veci odložené v areáli detského ihriska nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
Je zakázané používať detské ihrisko na komerčné účely.

POUŽÍVANIE ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA JE ZAKÁZANÉ V PRÍPADOCH:



Ak je zariadenie mokré alebo zamrznuté. Potenciálne šmykľavé povrchy môžu spôsobiť
nebezpečenstvo pádu a úrazu.
Ak na zariadení zistí užívateľ závadu.







Ak sa na ihrisku nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie užívateľov
Za zníženej viditeľnosti
Pri vysokých teplotách, kedy teplota povrchu môže ohroziť zdravie užívateľov
Vstupovať na zariadenie s cyklistickou helmou, v kolieskových korčuliach alebo bez obuvi s pevnou
podrážkou
Použitie zariadení je zakázané pre nepoučené osoby

V CELOM PRIESTORE DETSKÉHO IHRISKA JE ZAKÁZANÉ:








Fajčenie
Pohyb na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach
Manipulácia s otvorených ohňom
Konzumácia alkoholu a / alebo užívanie iných omamných látok
Prinášanie strelných zbraní, výbušnín, jedovatých látok, chemikálií a / alebo iných predmetov
ohrozujúcich zdravie
Vstup so psami alebo inými zvieratami
Poškodzovanie a znečisťovanie zariadenia detského ihriska.

Z užívania detského ihriska budú vylúčené osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkového
poriadku alebo prevádzkovateľa, ohrozujú zdravie, bezpečnosť, poriadok alebo čistotu a tiež
osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

V Pečovskej Novej Vsi dňa 1.7.2018

PhDr. Jaroslav Dujava
Starosta obce

Dôležité telefónne čísla
Záchranná služba
155
Polícia SR
158
Hasičský a záchranný zbor
Integrovaný záchranný systém

150
112

