Návštěvní řád
Školní zahrady mateřské školy v Lelekovicích
I.

Provozovatel
Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
Kontakt: Hlavní 102/32, 664 31, Lelekovice
e-mail: komendova@skolkalelekovice.cz

II.

Účel hřiště
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let, přičemž je nutné zohlednit
psychické a fyzické dispozice dětí. Osoby starší 14 let nesmějí využívat herní prvky.
Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 6 let, měli při pobytu na hřišti trvalý dozor,
nesmí být ponechány bez dozoru!
Děti od 6 ti let do 14 ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.
Hřiště nepoužívejte, pokud jsou plocha nebo jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá
nebo jinak viditelně poškozená.

III.

Návštěvní doba
Hřiště bude otevřeno denně v období
duben - září
7.00 - 16.30 hod.
říjen - listopad
15.00 - 16.30 hod.

IV.

(dle klimatických podmínek)

Pokyny pro provoz
-

Vyhlídkový chodník (multifunkční sestava)
Strážní koš u ořešáku (multifunkční sestava)
Skluzavka (skluzavka)
Oblázkoviště (multifunkční sestava)
Modrá houpačka (závěsná houpačka)
Žába (kolébačka)
Ryba (kolébačka)
Kolotoč (kolotoč)
Pískoviště I., II.
Rondel (ohniště)
Vlak (multifunkční sestava)
Kočka (sedátko)
Mlat (multifunkční hrací plocha)

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivá
zařízení: od 3 – 14 let
Návštěvník je povinen:

-

dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním
neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky
chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
nést odpovědnost za škody působené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho
chováním
po své návštěvě hřiště uklidit

V celém areálu hřiště je zakázáno:
-

V.

kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny,
jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s
nimi manipulovat
vjíždět do areálu na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu
poškozovat zařízení areálu
vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště

Provozovatel
-

neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí
neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště
zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zařízení a zajišťuje
pravidelné revize hracích prvků hřiště.

Hřiště je majetkem obce Lelekovice
Za údržbu a pořádek odpovídá: Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ, tel.
736 410 389
Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto provozním řádem.
V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou
předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.
Tento provozní řád byl vydán ředitelkou školy 1.9.2019

Důležitá telefonní čísla:
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V Lelekovicích dne 1.9.2019
………………………
podpis

