NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Veřejné dětské hřiště
Vážení návštěvníci,
toto veřejné hřiště bylo vybudováno nemalými prostředky města Vizovice a je Vám dáváno
k dispozici k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků,
Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu:
Provozní doba: duben – říjen
všední dny - od 9 do 19 hodin (možnost využít sociální zařízení DDM)
soboty, neděle - od 9 do 18 hodin
Upozornění pro uživatele:
Dětské hřiště je určeno dětem do 13 let. Děti do šesti let musí být pod dohledem dospělé osoby.
Na hřišti platí zákaz:
- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstupu se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- vstupu s helmou na herní prvky, vstupu s kolečkovými bruslemi
- užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění
závady na zařízení
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce
či jiná dospělá osoba.
Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost
Za úmyslné poškození dětského hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
V případě nerespektování návštěvního řádu si správce i provozovatel vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Provozovatel dětského hřiště neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně
policii Vizovice– telefon 974 666 741 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte tím
větší bezpečnost pro své dítě.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Majitel dětského hřiště: Město Vizovice
Správce dětského hřiště: DDM Zvonek Vizovice, telefon: 739 271 810
Provozovatel: Technické služby města Vizovice, telefon: 739 204 910
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - Hasiči, 155 - Záchranná služba, 158 – Policie, 112 – tísňové volání SOS

