Provozní a návštěvní řád dětského
hřiště
Vlastník: Město Rožmitál pod Třemšínem
Provozovatel: Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8,
Kontakt: tel. 311 241 024, 311 249 262, mesto@rozmitalptr.cz
Provozní doba:
duben – říjen 9.00 – 17.00
v době provozu muzea

Dětské hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let. Dítě do 6 let musí být
pod dohledem dospělé osoby, nesmí být ponecháno bez dozoru. Osoby starší
12 let nesmějí využívat herní prvky.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba:
155
Policie ČR
158
Hasiči
150
Tísňové volání
112
Správce:
311 249 262
Návštěvníci hřiště jsou povinni:
Chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky
Udržovat čistotu, odpadky odkládat do určených nádob
Nepoškozovat zařízení a vybavení areálu
Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště
V areálu hřiště je přísně zakázáno:
Vstupovat do areálu mimo určenou návštěvní dobu
Vodit do areálu psy a jiná zvířata
Vjíždět do areálu s motorovým vozidlem
Přinášet skleněné předměty, ostré předměty a zbraně
Kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm
Přinášet alkoholické nápoje, omamné látky, jedovaté látky, chemikálie a manipulovat s nimi
Vjíždět do areálu na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu
Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
Provozovatel:
Provozovatel hřiště zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, zajišťuje revize hracích prvků
Neručí za následky nesprávného užívání zařízení hřiště
Neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště
Neručí za případné ztráty peněz a osobních věcí
Za úmyslné poškození dětského hřiště nebo za škodu způsobenou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba
Pokud dojde k poškození zařízení, opravu hradí ten, kdo škodu způsobil
Porušení tohoto provozního řádu je sankcionováno dle příslušných právních předpisů.
Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné ihned oznámit správci hřiště na tel. 311 249 262

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat
osobu z prostoru hřiště
Dětské hřiště u Podbrdského muzea bylo vybudováno v r. 2010
za spolufinancování Evropskou unií a Městem Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Josef Vondrášek, starosta města

