NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ KOZMICE

Vážení návštěvníci,
multifunkční hřiště se sportovní plochou opatřenou umělou trávou PLAY
COMFORT, zásyp křemičitým pískem je určené ke sportování veřejnosti všech
věkových kategorií, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice
sportujících osob.
Majitelem a provozovatelem je Obec Kozmice, IČ: 00232017, Kozmice12,
256 01 Kozmice.
Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky
tohoto návštěvního řádu a následně provozního řádu.
Uživatel je povinen po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů
o ochraně majetku.
Za sportující děti a mládež do 18 ti let odpovídá odpovědná osoba, která je po
celou dobu přítomna na sportovišti, vstup dětí do 6 let je vždy za doprovodu
osoby starší 18 let.
Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 6 let, měli při pobytu na hřišti trvalý dozor!
Hřiště nepoužívejte, pokud je plocha kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně
poškozená.
Návštěvník je povinen:
- seznámit se před vstupem s tímto návštěvním řádem
- dodržovat návštěvní řád, pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti
tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní spoluhráče
- chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
V celém areálu hřiště je zakázáno:
- kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky
- přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty ohrožující zdraví
a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
- pohybovat se po sportovní ploše v obuvi, která není určena pro plochy
s umělým povrchem s ostrými/ kovovými hroty nebo v znečištěné obuvi
blátem, štěrkem
- manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji
- jezdit na kole, koloběžce, používat in-line brusle, skateboardu
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- poškozovat zařízení areálu
- stanovat a rozdělávat ohně
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
- přelézat ochranného oplocení
- vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru multifunkčního hřiště
- odhazovat žvýkačky či odpady na sportovní povrch
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.
Majitel a provozovatel neodpovídá za ztráty osobních věcí, neručí za případné
následky nesprávného užívání zařízení.
Majitel a provozovatel zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad a
zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to, neprodleně
majiteli a provozovateli na tel. 317 795 183 nebo 725 963 674.

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba první pomoci: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Tísňové volání/SOS 112
Tento návštěvní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Kozmice
4/2021, dne 11.6.2021.
Návštěvní řád bude vyvěšen v areálu a na webových stránkách obce.
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád.
Obec Kozmice
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