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Věková skupina:

3�–�14

Jednotlivé herní prvky jsou 
určeny pro různé věkové 
kategorie v rozmezí 
od 3 do 14 let!
Děti do 6 let mají přístup 
na hřiště pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let!
Pobyt na dětském hřišti je 
na vlastní nebezpečí uživatele, 
za děti ručí rodiče případně jiná 
osoba starší 18 let
Jsou-li zařízení a povrch 
terénu kluzké nebo namrzlé 
– hřiště nepoužívejte!
Pozor  na rozehřáté 
skluzavky při vysokých 
teplotách – vstup pouze 
ve vhodném oblečení  

V prostoru dětského 
hřiště je zakázáno:
–  poškozování a znečišťování 

zařízení a vybavení, okolního 
prostranství a zeleně

–  kouření, požívání alkoholických 
nápojů a jiných návykových 
a omamných látek

–  vstup podnapilých osob
–  manipulovat s otevřeným 

ohněm, ostrými předměty, 
zbraněmi a pyrotechnikou

–  jezdit na kole, kolečkových 
bruslích a skateboardech

–  volné pobíhání psů 
a jiných zvířat

–  používat herní prvky, 
jsou-li na nich viditelné 
známky poškození

Návštěvníci jsou povinni:
–  respektovat provozní řád 

a pokyny hlídače
– udržovat pořádek a čistotu
–  chovat se slušně a ukázněně 

tak, aby neohrožovali sami sebe 
ani ostatní a neobtěžovali okolí 
nadměrnou hlučností

–  dodržovat věkovou a váhovou 
kategorii pro jednotlivé herní 
prvky

Majitel hřiště: město Bohumín
Správce hřiště:  BM servis, a. s.

Výrobce: SAPEKOR s.r.o. Lípová 1128, 
Český Těšín 737 01, tel: + 420 595 170 141

Zařízení dětského hřiště je 
certifi kováno podle ČSN EN 
1176 a ČSN EN 1177.

Případné poškození herních prvků oznamte, prosím:  
na bezplatné lince 800 900 242, nebo
v rubrice „Hlášení závad“ (na webu města v sekci Radnice), nebo
přes mobilní aplikaci „Hlášení závad Bohumín“ (na platformě Android)

PROVOZNÍ DOBA
po – ne:  8.00 – 21.00 hod.

Vítáme Vás, 
děkujeme, že budete dodržovat
provozní řád a přejeme vám 
příjemnou zábavu na tomto hřišti.


