
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SVČ DUHOVKA BŘECLAV 

 

Vážení návštěvníci,   

dětské hřiště bylo vybudováno  pro využití volného času a radosti všech dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás 

žádáme o dodržování návštěvního řádu a obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 

Návštěvní doba: 

V období jaro, léto, podzim (pracovní dny): PO – ČT – 9.00 – 17.45 hod, PÁ – 9.00 – 16.45 hod. Hřiště je otevřeno 

v době provozních hodin Střediska volného času, v zimních měsících a v období příměstských táborů je zavřeno. 

Na hřišti platí zákaz: 

 poškozování a znečišťování prostor celé zahrady, zařízení a vybavení hřiště – v případě poškození budeme 

vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, 

 vstupu a volného pobíhání domácích zvířat, 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, 

 vjezd motorových vozidel, 

 stanování a rozdělávání ohně. 

Návštěvník je povinen: 

 respektovat návštěvní řád a pokyny všech zaměstnanců  a pedagogů SVČ Duhovka, 

 chovat se ukázněně a používat herní prvky tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky, 

dodržovat čistotu v celé zahradě SVČ Duhovka, 

 pokud se bude na hřišti konat zájmová činnost členů zájmového vzdělávání SVČ Duhovka Břeclav, 

návštěvník je povinen uvolnit potřebné prostory těmto účastníkům. 

Doporučený věk osob pro jednotlivé herní prvky: 

PENTAGODA – pro děti od 3 let – mládež,   LÁVKA S KMITAJÍCÍMI TRÁMKY – děti 3 – 10 let, MALÁ SKLUZAVKA – děti 3 

– 14 let, LEZECKÁ STĚNA – děti 5 – 12 let, HERNÍ PRVEK SE SYPKÝM MATERIÁLEM – zůstává zakrytý, používá se pouze 

při akcích organizovaných přímo SVČ Duhovka. 

DĚTI DO 6 LET MUSÍ BÝT V DOPROVODU OSOBY STARŠÍ 18 LET. 

V případě pobytu organizované skupiny (školní tříd, školní klub, zájmový kroužek) příslušný pedagogický dohled 

zodpovídá za bezpečnost dětí i úklid areálu při odchodu skupiny. Herní prvky nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké 

a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.  

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně, nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně v hlavní budově SVČ 

zaměstnanci Duhovky. 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46odst. 2 zákona č. 200/1990 

Sbírky o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. 

 

 

V Břeclavi  1. 9. 2016       PhDr. Leo Čuda, ředitel  


