Návštěvní řád
Provozovatelem dětského hřiště je OÚ Tišice.
Pokud zjistíte závadu vzniklou při provozu, ohlaste ji laskavě v zájmu bezpečnosti
dětí na telefonním čísle 315 696 025, děkujeme.
Návštěvní doba:

duben – říjen 8:00 – 21:00 hod.
listopad – březen 8:00 – 19:00 hod
Upozornění pro uživatele:
Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.
Dětem do 6 let je povoleno používat zařízení pouze pokud je zabezpečený trvalý
dozor dospělé odpovědné osoby.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná osoba
Dvojhoupačka je vhodná pro děti od 4 do 15 let
Mostek zavěšený kládový je vhodný pro děti od 4 do 15 let
Pružinové houpadlo MAXIPES je vhodný pro děti od 3 do 10 let (do 60kg)
Na hřišti platí zákaz:
 poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 vstupu se zvířaty
 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 manipulace s otevřeným ohněm
 vjezdu motorových vozidel
 vynášení skla na plochu hřiště z bezpečnostních důvodů
 užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při
zjištění závady na zařízení
 v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž
hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu
zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích,
skateboardu apod.
Návštěvník je povinen:
 respektovat návštěvní řád a dodržovat čistotu
 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními
prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí
v pořádku.
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou
nerespektováním návštěvního a provozního řádu nese odpovědnost v plné výši
dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví
uživatele.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
HASIČI 150, POLICIE 158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

Provozní řád
Veřejná dětská hřiště na území obce Tišice.
Dětská hřiště provozuje a za úklid zodpovídá OÚ Tišice, tel. 315 696 025
Provozní doba:
duben – říjen 8:00 – 21:00 hod.
listopad – březen 8:00 – 19:00 hod
1) Péče o zeleň
- sekání trávy a úklid
- ohrabání a úklid listí
- drobné pořezy keřů a dřevin
2) Průběžná péče o herní prvky ( běžná vizuální kontrola )
- okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad
3) Provozní kontrola
- provádí se každých 8 týdnů
- osoba proškolená výrobcem, jméno, bude provádět dle
instrukcí od výrobce kontrolu prvků
4) Roční revize herních prvků
- kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou
firmou nepřesahující období 12 měsíců
- případná oprava

Obecní úřad Tišice

