Правила для відвідувачів дитячого майданчика

МАЙДАНЧИК ПРАЦЮЄ:

з 1 травня до 30. вересня 8.00 - 20 год.
з 1 жовтня до 30 квітня 9.00-17 год.
Шановні відвідувачі, цей майданчик призначений для вільного відпочинку та дозвілля.
Щоб зробити Ваше перебування приємнішим, ми просимо Вас дотримуватися цих
правил відвідування, виданих відповідно до загальнообов’язкового Розпорядження
№ 6/2001 Зб., Столиці Праги „Про охорону громадських зелених насаджень“

ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ:
• діти до шести років можуть входити на дитячий майданчик лише у супроводі дорослого
• у дітей віком до трьох років можна використовувати лише обладнання, призначене для цієї
вікової групи, причому тільки за умови забезпечення постійного нагляду дорослої,
відповідальної особи
• батьки несуть відповідальність за безпеку своїх дітей
• використовуйте встановлене обладнання лише за призначенням та для відповідної вікової
категорії, позначеної на табличках із назвами
• адміністратор дитячого майданчика не несе відповідальності за втрату речей

НА МАЙДАНЧИКУ ЗАБОРОНЕНО:
• пошкоджувати та забруднювати майданчик, приміщення та обладнання майданчика
• приходити з тваринами
• кататися на велосипедах, скутерах, скейтбордах та роликах
• палити, вживати алкоголь та наркотики
• використовувати автотранспорт
• ставити намети, ночувати, розпалювати вогнище та утримати відкрите багаття
• організовувати рекламні та інші заходи
• використовувати обладнання, якщо його поверхня замерзла або слизька, або якщо були
виявлені дефекти на обладнанні
• брати з собою будь-які предмети, що загрожують здоров’ю та безпеці, та будь-яким чином
маніпулювати з ними

Ревізії дитячого майданчику проводяться згідно з ČSN EN 1176, ČSN 15312 та ČSN EN 1177
Пісок постійно очищається від грубих домішок, постійно доповнюється і дезінфікується 10%
розчином хлораміну. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, поранення або
травми, спричинені необережністю або недотриманням правил експлуатації або інструкцій
адміністратора!
Пошкодження майданчика згідно з § 8 закону №. 251/2016 Сб., про деякі правопорушення,
карається штрафом до 50 000 чеських крон. Пошкодження може бути оцінено як злочин
згідно з § 228 закону № 40/2009 Сб., Кримінального кодексу.
АДМІНІСТРАТОР: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, Департамент навколишнього
середовища, тел.: 267 902 332

ВІДВІДУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
• дотримувати правила відвідування та інструкції адміністратора
• поводитись чемно та дисципліновано, щоб не створювати небезпечні ситуації для себе та інших
• утримувати майданчик в чистоті
• приходячи на майданчик, та виходячи з нього закривати хвіртку в огорожі

POKUD

ДЯКУЄМО ЗА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВІДВІДУВАННЯ І БАЖАЄМО ВАМ І ВАШИМ ДІТЯМ ГАРНОГО ДНЯ!

