PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA

Vážení návštevníci,
detské ihrisko bolo vybudované s cieľom prinášať nové pohybové aktivity,
radosť, príjemný a ničím nerušený pobyt vašich detí i ďalších návštevníkov.
Žiadame o dodržiavanie podmienok tohto prevádzkového poriadku.
Herné prvky sú určené deťom od 3 do 14 rokov.
Prístup detí do 6 rokov je povolený iba v sprievode osoby staršej ako 18
rokov. Za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú ich zákonní zástupcovia.
Ihrisko nepoužívajte, pokiaľ je zariadenie šmykľavé a vlhké, namrznuté, je na
ňom porucha alebo je inak viditeľne poškodené!
V horúcom počasí môže byť povrch herných zariadení rozpálený teplotou, pri
ktorej hrozí vznik popálenín pri dotyku.

čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Ďurkovce.

čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým
poriadkom a dodržiavať ho.
2. Na detskom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré
je ihrisko prispôsobené prostredníctvom nainštalovaných detských
zostáv.
3. V blízkosti detského ihriska sa nachádza drevený altánok, ktorý slúži na
odpočinutie detí a rodičov dozerajúcich na deti počas ich pobytu na
detskom ihrisku. Zároveň slúži aj ako miesto pre príjemné posedenie
návštevníkov tohto miesta. Altánok sa považuje za časť detského ihriska.

čl. 3
Organizačné ustanovenia

1. Prevádzková doba je neobmedzená. Počas pobytu v areáli detského
ihriska po 22. hodine je návštevník povinný správať sa a konať tak, aby
nerušil nočný kľud.
2. Rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na detskom ihrisku
vykonávať každý užívateľ (dieťa) výhradne na riziko vlastné alebo
zákonných zástupcov. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať prevádzkový poriadok.
3. Užívateľ a jeho zákonný zástupca je povinný správať sa tak, aby jeho
činnosťou počas pobytu na detskom ihrisku nedošlo k zraneniu, ujme na
zdraví, alebo poškodeniu majetku obce- zariadenia a vybavenia ihriska.
Za úmyselné poškodenie detského ihriska dieťaťom alebo škodu
vzniknutú nerešpektovaním prevádzkového poriadku nesie
zodpovednosť v plnej výške dozerajúca dospelá osoba.
4. V celom priestore detského ihriska je zákaz:
- Konzumácie alkoholu a užívania omamných látok
- Manipulácie s otvoreným ohňom
- Prinášať na detské ihrisko strelné zbrane, ostré predmety,
výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a iné predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
- Vstupu so psami a inými zvieratami
- Jazdy na bicykli a vjazd motorových vozidiel
- Poškodzovania zariadenia ihriska a zelene na ihrisku
- Odkladania a vyhadzovania odpadkov a znečisťovanie ihriska
a jeho okolia
- Vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek úpravy alebo
neodborné zásahy na zariadeniach ihriska

čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzka detského ihriska je neobmedzená, prevádzkovateľ si
vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
2. Prevádzkovateľ neručí na detskom ihrisku za prípadnú stratu predmetov
vo vlastníctve používateľa či návštevníka.
3. Zimná údržba priestorov detského ihriska nie je vykonávaná. Vstup
v tomto období je na vlastné nebezpečenstvo.

čl. 5
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:

112 – tiesňové volanie
a záchranná služba

150 – hasičská

155 – záchranná zdravotnícka služba

158 – polícia

Prevádzkovateľ: Obec Ďurkovce, t.č. 047/4884112, mobil:
0905378943
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA
Schválený Obecným zastupiteľstvom v Ďurkovciach dňa 9. júna 2019.
Nadobúda účinnosť dňom 10.6.2019.

