Provozní řád dětského hřiště
Název koupaliště:
Majitel:
Provozovatel :
IČO:
Mobil:
Provozní doba:
Odpovědná osoba:

Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem
Město Sobotka
Zuzana Kynzlová, Dolní Bukovina 44,
295 01 Horní Bukovina
87292963
723 833 768
15.6.2013 – 15.9.2013, denně 09:00 – 19:00
Milan Kynzl

Za úklid hřiště odpovídá provozovatel.
1) Denní úklid venkovní hrací plochy:
- úklid odpadků z plochy hřiště: denně v 8:00
- vysypání odpadkových košů: denně minimálně 1x, vždy před zahájením provozu
- úklid – přehrabání pískoviště: po 19:00
- ohrabání listí a odvoz listí: v rámci úklidu areálu
- úklid sociálního zařízení: dle provozního řádu koupaliště
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře
2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
- okamžité odstranění zjištěných, nebo nahlášených závad
- jedenkrát týdně (středa od 19:00hod.) provádět kontrolu stavu a čistoty
- odstranění zjištěných nedostatků
3) Péče o zeleň
- sekání a úklid trávy: dle potřeby
- ohrabání a úklid listí: dle potřeby
- drobné prořezy keřů a dřevin: dle potřeby
4) Údržba pískoviště
- kontrola stavu obrub pískoviště: každou středu
- denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček): po 19:00
- 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti (úložišti písku)
- 1x ročně výměna písku: březen/duben (použít písek kopaný hrubosti 0,4)
5) Provozní kontrola zařízení dětského hřiště
6) Případné opravy zabezpečuje provozovatel výhradně pracovníky s odpovídající
kvalifikací (dle povahy opravy) , kteří provádí opravy v souladu s pokyny výrobce.
Vypracovala: Zuzana Kynzlová
Datum: 16.5.2013

Návštěvní řád dětského hřiště
Upozornění pro uživatele:
Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby.
U mladších dětí, věk minimálně 3 roky, je povoleno používat zařízení pouze, pokud je
zabezpečen trvalý dozor dospělé odpovědné osoby.
Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.
Sestava se skluzavkou – je vhodná pro děti od 3 – 10 let
Houpačka s uzavíratelnými sedačkami – je vhodná pro děti do 3. let
Pružinová houpačka – je vhodná pro děti od 3 – 10 let
Kládová houpačka – je vhodná pro děti od 3 – 10 let
Trampolína - je vhodná pro děti od 3 let
Na hřišti platí zákaz:
- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo
zničení bude vymáhána náhrada škody)
- vstupu se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Důležitá telefonní čísla:
150
155
156
158
112

Hasiči
Záchranná služba
Městská policie
Policie
SOS tísňové volání

NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE, ODKUD LZE PŘIVOLAT LÉKAŘSKOU
POMOC: recepce areálu (1. dveře vpravo v přízemí budovy)

