PROVOZNÍ

ŘÁD

ska teparku v Klášterci nad Ohří
Vážení návštěvníci,
vstup na zařízení umístěná v prostoru hřiště je doporučen dětem od 12 let. V prostoru skateparku je
povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích a kole BMX.
Zařízení v areálu nepoužívejte, pokud je kluzké, vlhké nebo namrzlé! Areál se v zimním
období neudržuje.
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí - neděle 8.00 - 20.00 hodin
(provozní doba může být po posouzení správcem zkrácena dle světelných či klimatických podmínek)

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
•
•
•
•

•
•
•

chovat se v areálu v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti, aby svým chováním neohrozili a
neomezili ostatní návštěvníky areálu
každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti v areálu a je povinen
uhradit veškeré škody, které vzniknou jeho chováním
každý návštěvník je povinen po své návštěvě hřiště uklidit, případné závady a porušení
provozního řádu nahlásit na Městské policii na tel. 474 375 826 příp. na MěÚ Klášterec nad
Ohří, odbor MHDaŽP, na tel. 474 359 640
v rámci vlastní bezpečnosti používat přilbu a chrániče
respektovat provozní řád a pokyny správce
udržovat pořádek a odpadky odkládat na vyhrazené místo

JE ZAKÁZÁNO
•
•
•
•

kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
vodit do areálu psy a jiná zvířata
rozdělávat a udržovat otevřené ohně
poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení

Hřiště je majetkem Města Klášterec nad Ohří. Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště,
se musí řídit tímto provozním řádem. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí. Město Klášterec
nad Ohří neodpovídá za případné následky nesprávného a zakázaného užívání, ani za ztráty
osobních věcí. Areál se uzamyká dle výše uvedené provozní doby. Areál je pod pravidelnou
kontrolou Městské policie, správce areálu a pracovníků odboru MHDaŽP.
SPRÁVCE AREÁLU: provádí pravidelné kontroly a drobné opravy atrakcí

Důležitá telefonní čísla
Hasiči
150

Záchranná služba
155

Městská policie
606 629 868

Policie
158

Tísňové volání
112

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete, a přejeme hezký den.
Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Klášterec nad Ohří č. 240/08/2007 dne 22.02.2007.

