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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

Markéta Daňková, tel.605 550 947

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05 Tvarožná, tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz

SPRÁVCE HŘIŠTĚ: 

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno sankcemi podle obecných předpisů.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

  vstup na hřiště a opuštění hřiště dohodnout vždy se správcem hřiště

 respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště

 dodržovat čistotu a pořádek

 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe, neobtěžovat své okolí 

nadměrným hlukem

 po ukončení aktivit provést úklid hřiště, bezpečně uložit používané zařízení, hřiště uzamknout 

a klíče předat správci hřiště

 nahlásit správci hřiště poškození nebo znečištění hřiště a zařízení

 v případě způsobeného poškození nebo znečištění uhradit škodu a náklady na opravu 

nebo uvedení do původního stavu

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

 vstupovat bez povolení správce hřiště 

 jezdit s motorovými i jiným vozidly (výjimku tvoří vozidla a technika určená pro údržbu)

 jezdit na kolečkových bruslích, na kole, koloběžkách apod.

 vstupovat se psy a jinými zvířaty

 vstupovat v nevhodné a znečištěné obuvi

 znečišťovat prostor odpadky

 kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky

 manipulovat s otevřeným ohněm

 poškozovat povrch hřiště a zařízení (branky, oplocení, osvětlení apod.)

 používat hřiště a zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než je určeno

 užívat hřiště a zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození 

 zdržovat se v nočních hodinách (od 23.00 do 5.00 hod)

Před vstupem do prostoru hřiště je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení 

tohoto návštěvního řádu. Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti 

návštěvníků a musí být bezpodmínečně dodržován.

Hřiště je určeno pro míčové hry, pohybové a sportovní aktivity. Vstup na hřiště a užívaní hřiště je zdarma.

Hřiště je zřízeno pro děti i dospělé.  

Přístup dětí do 8 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a při zabezpečení trvalého dozoru 

dospělé odpovědné osoby. 


