Pobytová louka
Návštěvní řád
Návštěvní doba hřiště je:
duben – říjen od 8.00 do 22.00 hod.
listopad – březen (dle klimatických podmínek) od 8.00 do 18.00 hod.
Upozornění pro návštěvníky:
 před vstupem na pobytovou louku je každý povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jej
 vstup a pohyb na hřišti je výhradně na vlastní nebezpečí
 každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek a dodržovat pravidla slušného chování tak, aby svým
chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky
 každý návštěvník je povinen chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
 hřiště nepoužívejte, pokud jsou plochy nebo jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně
poškozená.
 uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivá zařízení:
domeček s kuchyňkou
od 3 do 10 let
vahadlová houpačka
od 3 do 12 let (do 6 let dozor dospělé osoby)
houpadlo na pružině
od 3 do 12 let (do 6 let dozor dospělé osoby)
prohazovací stěna
od 3 let
 rozdělávání a udržování ohně v ohništi je možné pouze za dodržení následujících podmínek:
o oheň je možné rozdělávat pouze v ohništi pod dohledem osoby starší 18 let,
o povoleno je spalovat pouze dřevěné uhlí,
o v případě mimořádných klimatických podmínek dlouhotrvajícího sucha může být používání
ohniště dočasně omezeno
V celém areálu hřiště je zakázáno:
 poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 vnášet a manipulovat s jedy, chemikáliemi, zábavní pyrotechnikou a jinými předměty zdraví a bezpečnost
ohrožujícími
 manipulovat s ostrými předměty
 jezdit na kole a používat motorová vozidla
 vstupovat se psy a jinými zvířaty
 jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
 stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně mimo ohniště
 pořádat propagační, reklamní a jiné akce
V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu
způsobil.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. 156. Pokud zjistíte
závadu na zařízení, oznamte ji správci hřiště - tel. 257 950 113.
Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.
Správce hřiště:
Městská část Praha-Zličín, Odbor ochrany prostředí, rozvoje a investic, Tylovická 207, 155 21 Praha-Zličín, tel.
257 950 113
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