Návštevný poriadok
Vážení návštevníci,
jednotlivé herné prvky sú určené pre vekovú hranicu detí od 3 do 14 rokov, pričom je nutné zohľadniť psychické a
fyzické dispozície u detí. U detí a mládeže doporučujeme dozor dospelej zodpovednej osoby.
Zariadenia nepoužívajte, pokiaľ sú jednotlivé zariadenia klzké, vlhké, namrznuté, alebo inak viditeľne poškodené,
alebo pokiaľ je klzký povrch ihriska.
Návštevná doba ihriska: apríl – október
november – marec

od 8.00 do 20.00 hod.
od 8.00 do 16.00 hod.

Návštevník je povinný:
-

dodržiavať pravidla slušného správania, hygieny a bezpečnosti tak, aby svojim správaním neohrozil a
neobmedzil ostatných návštevníkov,
správať sa na ihrisku v súlade s účelom, pre ktoré bolo ihrisko zriadené,
niesť zodpovednost za spôsobené škody,
po svojej návšteve ihrisko upratať.

V celom areáli ihriska je zakázané:
-

fajčenie, konzumácia alkoholu a iných omamných látok,
prinášať do areálu sklenené fľaše, ostré predmety, strelné zbrane, výbušniny, horľavé látky, jedovaté látky,
chemikálie ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať,
poškodzovať zariadenie areálu a zeleň,
narušovať verejný poriadok nadmerným hlukom,alebo iným spôsobom,
jazdiť na bicykli a používať motorové vozidlá,
vstup so psami a inými zvieratami do priestoru ihriska,
stanovanie a zakladanie ohňa,
preliezanie ochranného oplotenia.

Prevádzkovateľ & vlastník: Obec Hviezdoslavov
Kontaktná osoba: Marek Lackovič, starosta obce
-

nezodpovedá za prípadné úrazy, ani za straty osobných vecí,
neručí za prípadné následky nesprávného používania zariadenia ihriska,
zodpovedá za údržbu areálu, odstraňovanie závad, starostlivosť o zeleň a zaisťuje pravidelné revízie prvkov
ihriska.

Pokiaľ sa stretnete s poškodzovaním zelene, alebo vybavenia ihriska, oznámte to prosím neodkladne na OÚ
Hviezdoslavov, na tel. č. 031/562 50 35.
Všetky osoby, ktoré vstupujú do areálu ihriska, sa musia riadiť týmto prevádzkovým poriadkom.
V prípade poškodenia areálu, alebo jeho zariadenia, bude náhrada škody spojená s opravou pripísaná tomu, kto škodu
spôsobil.
Pobyt v areáli je na vlastné nebezpečenstvo.
Tento prevádzkový poriadok bol schválený dňa: 25.8.2020
Ďakujeme Vám, že dodržujete návštevný poriadok a prajeme Vám i Vašim deťom pekný deň.
Dôležité telefonne čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba prvej pomoci: 155, prípadne 112
Mestská polícia: 159
Polícia SR: 158

Prevádzkový poriadok
I.

Prevádzkovateľ
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov, SR

II.

Údržba ihriska
Za údržbu a poriadok zodpovedá: Úsek obecnej údržby obce Hviezdoslavov
Kontakt: Jana Zemanová, prednostka OÚ Hviezdoslavov a vedúca Úseku obecnej údržby, tel. 0910 333 030
Prevádzková doba
Apríl - október
november – marec (podľa klimatických podmienok)

III.

od 8.00 do 20.00 hod
od 8.00 do 16.00 hod

Zoznam zariadení:
Herná zostava F26B - 1ks
Pieskovisko 2x2 DP01 - 1ks
Kolotoč s volantom a sedením DK04 - 1ks
Prevažovacia hojdačka HV01 - 1ks
Reťazová hojdačka kombi, kov. nosník HR15 - 1ks
Šplhacia zostava S10A

IV.

Denný poriadok upresnený podľa prevádzkového poriadku bytového domu
-

V.

vysypanie odpadkov z odpadkového koša
prevedenie kontroly, či sa v priestore zariadenia nenachádzajú nebezpečné veci (ostré predmety, sklo, atď.)
Priebežná starostlivosť o herné prvky a mobiliár

-

zabezpečiť okamžité odstránenie zistených, alebo nahlásených závad na zariadeniach
zabezpečiť priebežnú údržbu dopadových plôch u prvkov
priebežne kontrolovať stav kvality piesku v pieskovisku, pokiaľ je to potřebné vykonať prehrabanie alebo doplnenie
dvakrát za rok vykonať celkové prekopanie piesku v pieskovisku
jedenkrát za rok vykonať výmenu piesku

-

Starostlivosť o zeleň
pokosiť a upratať trávu
pohrabať a upratať lístie
zabezpečiť odbornou firmou drobné orezy drevín a kríkov

VI.

VII.

Prevádzková kontrola zariadenia
-

každodenná bežná vizuálna kontrola stavu zariadenia a dopadových plôch
jedenkrát za obdobie 1 – 3 mesiacov vykonať prevádzkovú kontrolu zariadení
ročné revízie zariadení oprávnenou osobou

-

Ročná revízia detských prvkov
kontrola podľa ČSN EN 1176/2016 a ČSN EN 117
prípadná oprava zistených nedostatkov
likvidácia nebezpečných hracích prvkov – výmena za nové

VIII.

