NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ - V areálu Výstaviště Praha
INFORMACE PRO UŽIVATELE:
Nacházíte se ve sportovním areálu navrženém speciálně pro parkourové využítí mládeží a dospělými.
POZOR: TOTO NENÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!
Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na ploše hřiště i na samotných překážkách. Zkoordinujte svou aktivitu s ostatními
uživateli tak, aby nedošlo ke srážkám a nepředvídatelným situacím.
Při nízkých teplotách pryžový povrch netlumí dostatečně pád, hřiště proto užívejte jen při teplotách nad + 3°C.
Užívání zařízení je na vlastní riziko.
Poučení o bezpečném a vhodném využití vám poskytne Parkour CZ o.s., www.parkour.cz
PROVOZNÍ ŘÁD:
• provozní doba: duben až říjen 8:00 - 21:00 hodin,
• plochy hřiště slouží ke sportovnímu a rekreačnímu účelu, je zde povoleno provozovat pouze činnosti, pro něž je hřiště
konstrukčně a stavebně uzpůsobeno,
• každý uživatel je povinnen před použitím zkontrolovat stav z hlediska možného nebezpečí úrazu,
• uživatelé jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek,
• vstup na hřiště je osobám do 15 let povolen jen v přítomnosti dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost a pořádek na
hřišti, kontroluje stav hřiště a jeho zařízení z hlediska bezpečnosti uživatelů,
• hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu hřiště kluzký,
• zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů,
• zákaz vstupu podnapilých osob a osob pod vlivem návykových látek,
• zákaz vstupu se zvířaty,
• zákaz vjíždět na plochy hřiště jízdními koly a motorovými vozidly,
• zákaz vnášet na plochy hřiště jídlo a pití, a to zejména ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy,
• při provozování pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich
vdechnutí,
• všichni uživatelé sportovního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla uvedená v provozním řádu a chovat se vždy tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost jejich vlastní ani jiných uživatelů a nebylo jakýmkoli způsobem poškozováno nebo neúměrně
opotřebováváno zařízení hřiště,
• v případě úrazu nebo zjištěných poškození a závad na zařízení toto prosím neprodleně oznamte provozovateli hřiště,
• úmyslné poškození hřiště bude předepsáno k náhradě.
PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ:
Výstaviště Praha, a.s.
Výstaviště 67, Bubeneč. 170 00 Praha 7
Telefon: +420 702 128 232
E-mail: info@prahaexpo.cz
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Zařízení parkourového hřiště je certifikováno podle ČSN EN 16899:2017.

VÝROBCE:

hřiště.cz, s. r. o.
Příkop 838/6
Brno 602 00
tel.: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz

www.hriste.cz

