Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska v Lalinku
1. Verejné detské ihrisko (ďalej len „DI“) bolo vybudované a dané do užívania s cieľom
prinášať nové pohybové aktivity a radosť.
2. Jednotlivé hracie prvky sú vhodné pre deti od 3 do 14 rokov.
3. Vlastníkom a prevádzkovateľom DI je obec Divinka.
4. Správcom DI je p.Jaroslav Šukulinec, mobil 0905 153 576 (prevádzkovateľ pohostinstva
v KD Lalinok).
5. Užívateľom DI je osoba, ktorá využíva priestor DI (ďalej len „užívateľ“).
6. Prevádzkové hodiny DI sú denne v čase:
 november – apríl od 08.00 hod. do 19.00 hod.
 máj – október od 8:00 hod. – 20:00 hod.
Každý užívateľ DI:











je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať,
využíva DI výhradne na svoje vlastné riziko!, pričom deti do 6 rokov musia byť na
DI v sprievode osoby staršej ako 18 rokov,
je povinný riadiť sa pokynmi správcu DI,
správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví
alebo poškodeniu majetku obce,
je povinný správať sa slušne, má zakázané hrešiť, používať vulgárne slová,
správať sa hlučne,
je zodpovedný za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku
je povinný udržiavať na DI a jeho okolí čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti,
ktorou by mohol narušiť verejný poriadok,
je povinní dodržiavať pravidlá BOZP a dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,
je plne zodpovedný za všetky škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

Na ihrisku platí zákaz:
 poškodzovania a znečisťovania priestoru, zariadenia a vybavenia (v prípade
poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na
opravu),
 vjazdu motorových vozidiel,
 vstupu so psami, mačkami a inými zvieratami,
 fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, konzumácie alkoholu a omamných látok,
 konzumácie jedla a pitia na herných prvkoch,
 nosenia nožov a iných ostrých predmetov,
 jeho používania, pokiaľ je zariadenie šmykľavé a vlhké, namrznuté, je na ňom
porucha alebo je inak viditeľne poškodené!
 hádzania kamienkov na multifunkčné ihrisko.

V prípade nedodržania vyššie uvedeného, je správca alebo iná zodpovedná
osoba oprávnená okamžite vykázať užívateľa DI z areálu a zároveň môže
byť užívateľovi DI uložená pokuta až do výšky 33 €, alebo mu bude
uložený zákaz vstupu do areálu na dobu až do 12 mesiacov.

