PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
ŠKOLNÍ ULICE, VĚTŘNÍ

HŘIŠTĚ JE URČENO PRO DĚTI

DO VĚKU 7 LET
POUZE V DOPROVODU RODIČŮ NEBO PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Provozní doba: Hřiště

je otevřeno od 1. dubna do 31. října

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít hřiště i v uvedené provozní době
(z důvodu nevhodných klimatických podmínek, technických či bezpečnostních důvodů s pod.)

VEŘEJNOST
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

14:00 - 19:00 hodin

PÁTEK

11:00 - 19:00 hodin

SOVOTA, NEDĚLE a SVÁTEK

08:00 - 19:00 hodin

PONDĚLÍ - ČTVRTEK
PÁTEK

08:00 - 14:00 hodin
08:00 - 11:00 hodin

NA HŘIŠTI JE POVOLENO:
• Využívat všech prostor a zařízení areálu v souladu s jejich určením a způsobem, který nepřivodí
jejich poškození
• Využívat hygienického zázemí areálu
• Vstupovat na trávníky

NA HŘÍŠTI JE ZAKÁZÁNO:
• Poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení, vybavení a hygienické zázemí areálu
• Vstupovat a pohybovat se po areálu mimo uvedenou provozní dobu
• Vstupovat do areálu se zvířaty s výjimkou zvířat uzavřených v přepravní schránce s nepropustným
dnem
• Kouřit, konzumovat alkohol nebo jiné omamné látky apod.
• Používat dopravní prostředky včetně jízdních kol (s výjimkou invalidních vozíků či jiných
prostředků pro invalidní osoby)
• Nocovat, rozdělávat ohně apod.
• Šplhat po stromech či jinak se dotýkat stromů, keřů a jiných vzrostlých rostlin
• Pořádat propagační, reklamní, hudební, kulturní či jiné akce (s výjimkou akcí smluvně povolených
provozovatelem hřiště)

NÁVŠTĚVNÍK JE POPINEN:
• Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správce areálu
• Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky ani sám sebe
• Dodržovat pořádek a čistotu

DŮLEŽITÁ TEFONNÍ ČÍSLA:
Správce areálu
Služby města Větřní
Tísňová volání

721 697 214
380 732 491, 724 887 548
112

Policie ČR
Záchranná služba
Hasiči

158
155
150

Provozovatel: Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČ: 002 46 182, tel. 380 732 373

