PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI MOCHOV
(areál Sokolského hřiště v ulici Na Hrázce)

1. Provozní doba dětského hřiště je od 1. dubna do 31. října v době od 8:00 do 20:00 hodin,
od 1. listopadu do 31. března v době od 8:00 do 17:00 hodin.
2. Mimo provozní dobu nebo povolené akce je vstup na dětské hřiště zakázán.
3. Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu dětského hřiště je zakázáno.
4. V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření.
5. Dětské hřiště je určeno pro děti starší 3 let, děti mladší 12-ti let mohou hřiště používat
pouze pod dohledem dospělé osoby.
6. Na dětském hřišti je v okolí hracích prvků zakázáno hrát míčové hry (např. fotbal) a jezdit
na kole.
7. Je zakázáno šplhat na střechy věží a domečků. Nedodržení zákazů může způsobit vážný
úraz!
8. Je zakázáno šplhat na horní konstrukční části staveb. Týká se to především houpaček,
prolézaček a žebříků.
9. Je zakázáno, aby se na houpacím sedáku houpalo současně více dětí.
10. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je zakázáno a
provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání
zařízení.
11. Na hřišti není dovoleno házet odpadky, prosíme o vyhazování odpadků do odpadkových
košů. Hřiště slouží také jiným lidem.
12. Na hřišti není dovoleno konzumovat alkohol. Buďme dětem dobrým příkladem.
Všichni uživatelé hřiště (včetně doprovodu dětí)
jsou povinni dodržovat tyto pokyny:
uzavírat vstupní branku
udržovat pořádek a čistotu (zejména pískoviště)
neničit a neužívat k jinému účelu zařízení dětského hřiště
poškození nebo závady hlásit neprodleně pracovníkům obecního úřadu

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie: 158
Dětské hřiště má sloužit jako odpočinková zóna pro naše nejmladší. Snažme se, aby tuto hru
nenarušily nehody způsobené nepromyšleným jednáním a pečujme o toto místo, aby si naše
děti mohly hrát ve vhodném prostředí.

Ing. Ladislav Marek
starosta obce

