PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA
DETSKÉ IHRISKO
(PRED A ZA BUDOVOU ZŠ a MŠ ) PRI ZŠ S MŠ KAMIENKA
ZŠ s MŠ Kamienka 113, 06532 Kamienka
Obec Kamienka
06532 Kamienka 123
IČO: 00329941
Prevádzkovateľ ihriska:
ZŠ s MŠ Kamienka
065c32 Kamienka 113
IČO: 37872877
Prevádzkový čas:
PO až PIA od 7.00 – 16.30
Ročná kontrola:
22. 11. 2019 (Herná veža so šmýkačkou, komb. herná zostava)
Zmluva o užívaní ihriska:
10. 12. 2019 (Lanová pyramída, kolotoč, balančný most,
lanová stena, lezecká zostava v tvare A)
Kontakt na oznámenie úrazu:
0918 636 866
Návštevná doba
od 7.00 do 16.30 pre žiakov ZŠ a deti MŠ v čase školského
vyučovania
Obmedzenia:
Vstup na detské ihrisko pre deti do 15 rokov
po 16.30 v čase školského vyučovania a v čase školských prázdnin
je možný iba v sprievode zákonného zástupcu
____________________________________________________________________________________
Adresa ihriska:
Vlastník ihriska:

Dôležité telefónne čísla:
–
–
–
–

tiesňová linka
záchranná zdravotná služba
hasiči
polícia

112
155
150
158

________________________________________________________________________
Deti a žiaci od 3 do 15 rokov v čase výchovno-vzdelávacieho musia byť na ihrisku v pod dozorom
dospelej osoby (pedagogického zamestnanca).

Na detskom ihrisku platí zákaz:
Poškodzovať a znečisťovať priestory, zariadenie a vybavenie
Vstupovať so zvieratami
Fajčiť, konzumovať alkohol a omamné látky
Manipulovať s otvoreným ohňom
Používať nádoby zo skla alebo ostré predmety
Mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcií herných prvkov
Užívať zariadenia pokiaľ je ich povrch klzký, namrznutý, prípadne pri zistení závady na zariadení
(vtedy je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa ihriska)
V horúcom počasí môže byť povrch herných prvkov rozpálený na vysokú teplotu, preto je potrebné najskôr
povrch skontrolovať.
Používanie herných prvkov spôsobom inak než obvyklým je na vlastné riziko užívateľa.
Užívatelia detského ihriska sú povinný riadiť sa ustanoveniami prevádzkového poriadku, dodržiavať
pravidlá slušného správania sa a dbať na poriadok, čistotu a bezpečnosť.
Za úmyselné poškodenie detského ihriska alebo škodu vzniknutú nerešpektovaním prevádzkového
poriadku nesie zodpovednosť v plnej výške zákonný zástupca dieťaťa.
Pokiaľ sa stretnete s poškodzovaním vybavenia ihriska, oznámte to prosím prevádzkovateľovi. Zaistíte tak
väčšiu bezpečnosť pre svoje deti.
-

V Kamienke, dňa 30. 12. 2019
PaedDr. Oľga Gregová
riaditeľka školy

