NỘI QUY SÂN CHƠI TRẺ EM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

Từ 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 8.00 – 20h
Từ 1 tháng 10 đến 30 tháng 4 9.00 – 17h
Kính chào quý khách, sân chơi này dành cho quý khách vui chơi giải trí trong thời gian thư giãn.
Nhằm đảm bảo sự thoải mái an toàn của quý khách trong thời gian tham quan sân chơi, xin
đề nghị quý khách vui lòng lưu ý những nội quy được ban hành theo Nghị định số 6/2001
Thủ đô Praha, về bảo vệ môi trường xanh công cộng.

THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH:








Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được vào sân chơi dưới sự giám sát của người lớn.
Trẻ em dưới 3 tuổi chỉ được vào chơi những trò chơi dành riêng cho lứa tuổi này,
với sự giám sát của người lớn, người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.
Cha mẹ chịu trách nhiệm về sự an toàn và hành vi của trẻ.
Quý khách sử dụng thiết bị sân chơi đúng chức năng và đúng lứa tuổi trẻ.
Chức năng được ghi trên nhãn thiết bị
Ban quản lý sân chơi không chịu trách nhiệm với những đồ vật quý khách để quên.

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG SÂN CHƠI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Làm hỏng và gây ô nhiễm khu vực sân chơi, công trình tiện ích và thiết bị sân chơi.
Vào sân chơi với vật nuôi.
Đi xe đạp, xe đẩy hai bánh, ván trượt và giày trượt patanh.
Hút thuốc, uống rượu và dùng chất kích thích.
Sử dụng xe động cơ.
Dựng lều cắm trại, ngủ qua đêm, đốt lửa.
Tổ chức quảng bá thương mại và các sự kiện khác.
Sử dụng nếu mặt thiết bị đóng băng hoặc trơn, hay bị hư hỏng.

Sân chơi trẻ em được kiểm tra theo tiêu chuẩn ČSN EN 1176, ČSN 15312 và ČSN EN 1177
Thường xuyên vệ sinh bãi cát, liên tục bổ sung và khử trùng bằng dung dịch cloramin 10%. Ban quản
lý không chịu trách nhiệm về thiệt hại, thương tích do bất cẩn hoặc do không thực hiện nội quy tham
quan hoặc hướng dẫn!
Làm hư hỏng sân chơi có thể bị xử phạt tới 50.000 Kč theo § 8 luật số 251/2016 Sb., về một số vi
phạm hành chính, hành vi làm hư hỏng cũng có thể bị xét như tội phạm theo § 228 luật số 40/2009
Sb., Bộ luật hình sự.
BAN QUẢN LÝ SÂN CHƠI: Quận Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4,
Phòng Tài nguyên môi trường, sđt.: 267 902 332

Đem vật dụng gây nguy hiểm đến sức khỏe và an toàn và sử dụng chúng.

QUÝ KHÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM:
 Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Khi vào / ra khỏi sân hãy đóng cổng hàng rào.
 Cư xử đúng mực có kỷ luật, không gây nguy hiểm cho người khác hoặc bản thân mình
 Tôn trọng nội quy tham quan và hướng dẫn của ban quản lý.
THAY MẶT ỦY BAN QUẬN, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ THỰC HIỆN NỘI QUY SÂN CHƠI VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH CÙNG
CÁC CON MỘT NGÀY VUI VẺ!

POKUD

