
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ   V HLAVŇOVĚ  

Policie ČR 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Majitel a provozovatel: město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, , IČ: 00272949, CZ00272949
Umístění: , Správce objektu: 

Dětské hřiště a přilehlé sportoviště je vybudováno pro využití volného času a sportovní vyžití mládeže. Pro příjemný a bezpečný pobyt, Vás žádáme o dodržování podmínek návštěvního řádu, 
který je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele. Přístup dětí do 6-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich 
zákonní zástupci. Tento Návštěvní řád veřejného hřiště upravuje režim využívání pro sportovní aktivity.

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, 

• Uživatel je povinnen dodržovat tento Návštěvní řád a kontrolovat herní prvky před každým použitím. V případě zjištění, že je stavem mobiliáře či hřiště ohrožena bezpečnost, zakazuje se jeho používání. 
• Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby. Vstup je  na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
• Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je provozovatel oprávněn jej z hřiště vykázat.
• Uživatel hřiště nese odpovědnost za škody jím způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení hřiště, na zdraví a na okolních nemovitostech.
• Provozovatel, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
• Pokud není hřiště obsazeno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. 
• Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu plochy hřiště cizímu subjektu. 
• Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit vypůjčený materiál (zejména síť) a dodržovat pořádek.
• V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit provozovateli. 
• Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny provozovateli areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
• Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
• Provozovatel je zejména povinen: pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář, zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby, zajišťovat údržbu vč. odstranění zjištěných závad a provozních problémů.
• Provozovatel je oprávněn: kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi, v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám 
 v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz, vymáhat úhradu za případné škody způsobené na majetku.

V CELÉM PROSTORU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO: 
• Odhazovat odpadky a žvýkačky mimo odpadkové koše.
• Vstupovat podnapilým osobám, konzumovat alkoholické nápoje, a jiné omamné, toxické a psychotropní látky.
• Vodit na hřiště zvířata. 
• Vstup s ostrými předměty. 
• Provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele. 
• Kouření v celém areálu a jeho těsné blízkosti.
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Důležitá telefonní čísla:

T.J. Sokol Hlavňov z.s., Hlavňov 7, 549 54 Police nad Metují, IČ: 48652971, zastoupený Milanem Rotterem. kat.území Hlavňov


