NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ
DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
Vážení návštěvníci !
Herní zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach jsou určena především pro hru a odpočinek
obyvatel Domova pod hradem Žampach. Současně jsou vymezená herní zařízení přístupná veřejnosti.
Pro příjemný pobyt Vašich dětí a dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování pokynů tohoto
návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně platnou vyhláškou o ochraně veřejné zeleně.
Jednotlivé herní prvky jsou určeny dětem od 3 let věku. Děti mladší 6ti let musí být v doprovodu dospělé
osoby. Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si uživatel způsobí nepřiměřeným
chováním na herních zařízeních. Je zakázáno používat herních zařízení, které vykazují vadu nebo
poškození. Využívání veřejných herních zařízení v areálu je bezplatné, pouze v případě zapůjčení herních
doplňků může být provozovatelem vyžadována přiměřená finanční nebo věcná vratná záloha.
Uživatelé herních zařízení jsou povinni řídit se současně také pokyny Návštěvního řádu Arboreta
Žampach.

ZAHRADNÍ BAZÉN

Vstup do bazénu je na vlastní nebezpečí. Neplavci a děti mladší
12ti let musí být v doprovodu dospělé osoby (dozor).
Hloubka vody 80 cm!
Před vstupem do bazénu dozor zajistí:
- vypnutí filtračního zařízení
- vyjmutí plováku (s chlorovou tabletou) mimo bazén
HYGIENICKÉ ZÁSADY:

1. Do bazénu je zakázán vstup s akutním nebo infekčním
onemocněním.
2. Před vstupem do bazénu je nutné se řádně osprchovat.
3. Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita
vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na
hračky a výrobky pro děti do 3 let.
4. Při případném znečištění vody je provoz bazénu přerušen do
odstranění nečistoty.
5. Případné závady a nedostatky hlaste obsluze TIC Žampach.

Uživatelé herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad dětmi jsou povinni uposlechnout pokynů
pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání
problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem
Žampach.
Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto řádu.
V Žampachu dne 1.7.2010

