Provozní a návštěvní řád areálu
ZŠ Kostelec nad Černými lesy
Důležitá tel.čísla: Městská policie: 602 487 355
Policie ČR: 158

Tísňové volání: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 150

Provozní doba dětského hřiště a venkovní posilovny
Dětské hřiště:
1.května – 30.září: po-pá od 8.00 do 19.00 hod., so-ne od 9.00 do 19.00 hod.
1.října – 30.dubna: po-pá od 8.00 do 16.00 hod., so-ne od 10.00 do 16.00 hod.
Venkovní posilovna:
1.května – 30.září: po-pá od 8.00 do 20.00 hod., so-ne od 8.00 do 20.00 hod.
ve dnech školního vyučování: od 14.00 do 20.00 hodin
1.října – 30.dubna: po-pá od 10.00 do 16.00 hod., so-ne od 10.00 do 16.00 hod.
ve dnech školního vyučování: od 14.00 do 16.00 hodin
Návštěvníci se řídí provozními řády jmenovaných zařízení. Při dešti, sněhu a náledí je vstup
na zařízení zakázán.
Do areálu školy mimo tato zařízení je vstup ve dnech školního vyučování od 17.00-6.30
zakázán.
Ve dnech volna a školních prázdnin je do areálu vstup zakázán zcela.
Průchod areálem školy je zakázán.
Návštěvníci školního areálu jsou povinni:
- respektovat provozní řád
- chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvniky
- udržovat čistotu, odpadky odkládat do určených nádob
- nepoškozovat zařízení a vybavení areálu
V areálu hřiště je přísně zakázáno:
- vstupovat do areálu mimo určenou návštěvní dobu
- vodit do areálu psy a jiná zvířata
- vjíždět do areálu s motorovým vozidlem, na kole, kolečkových bruslích, skateboardu
- přinášet skleněné předměty, ostré předměty a zbraně
- kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm
- přinášet alkoholické nápoje, omamné a jedovaté látky, chemikálie a manipulovat
s nimi
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
Provozovatel:
- zodpovídá za údržbu, odstranění závad, zajišťuje revize hracích prvků
- neručí za následky nesprávného užívání zařízení hřiště
- neodpovídá za bezpečnost návštěvníků areálu
- neručí za případné ztráty peněz a osobních věcí
- za úmyslné poškození zařízení nebo za škodu způsobenou nerespektováním
provozního řádu nese odpovědnost v plné výši návštěvník nebo dohlížející osoba
- porušení tohoto provozního řádu je sankciováno dle příslušných právních předpisů
- jakékoliv závady na zařízení areálu je nutné ihned oznámit provozovateli areálu
- v případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo
vykázat osobu z prostoru areálu.
- na osoby, které poškozují zařízení školního areálu nebo ohrožují návštěvníky, mohou
návštěvníci upozornit kteréhokoliv zástupce provozovatele areálu. V případě porušení
tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho
chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
- tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu.

