PROVOZNÍ ŘÁD
ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSNICE
Provozní doba:

PONDĚLÍ - PÁTEK
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK

16.30 – 19.00 hodin
9.00 – 19.00 hodin

V DOBĚ POBYTU DĚTÍ Z MŠ JE NA ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZAKÁZÁN VSTUP OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮM.
Vážení návštěvníci,
pro zpříjemnění Vašeho pobytu na zahradě Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto
provozního řádu, vydaného na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.
1. Všichni návštěvníci zahrady jsou povinni po celou dobu jejího užívání dbát bezpečnostních
předpisů, předpisů k ochraně majetku a ustanovení tohoto provozního řádu.
2. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se k ostatním slušně, ohleduplně a ukázněně tak,
aby neohrožovali sebe ani ostatní. Dále udržovat čistotu a pořádek.
3. Vstup je povolen pouze vstupními brankami. Je zakázáno přelézání vlastního oplocení
sportoviště.
4. V případě jakéhokoliv poškození zeleně nebo závady na vybavení zahrady je návštěvník
povinen tuto závadu neprodleně nahlásit ředitelce MŠ nebo na Obecní úřad v Líšnici.
5. Na zahradě je zákaz:
- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
- donášet a instalovat nové hrací prvky
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- manipulovat s ostrými předměty
- konzumovat alkoholické nápoje, kouřit, používat omamné látky
- vstupu se psy či jinými zvířaty
- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog
- stanovat, nocovat, rozdělávat a manipulovat s ohněm
6. Prvky na zahradě nepoužívejte, pokud jsou kluzké, vlhké nebo namrzlé.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na zahradě. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
8. Pro bezpečné skákání na trampolíně ji mohou najednou využívat maximálně 2 osoby.
9. Dětem do věku 8 let je vstup povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru, tj. rodičů či jiné
odpovědné osoby starší 18 let.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči – 150
Policie – 158
Záchranná služba – 155
Obecní úřad Líšnice – 465 611 354

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

