
 
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. 
Venkovní herní zařízení jsou přístupna pouze v denní době. Z bezpečnostních důvodů  zařízení  
nepoužívejte, pokud je kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené ! 
Uživatelé herních zařízení jsou povinni  řídit se současně  také pokyny Návštěvního řádu Arboreta 
Žampach. 

TRAMPOLÍNA 
Žádáme uživatele herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad 
dětmi, aby dodržovali tyto pokyny pro trampolínu: 
1.  Nepřekračujte maximální povolené zatížení trampolíny 90 kg. 
2.  Trampolínu nelze používat po setmění, pokud není dostatečně osvětlena. 
3.  Pokud je trampolína zakryta ochrannou plachtou, nelze ji používat. 
4.  Trampolínu nelze používat při dešti, mrazu a sněhu. Povrch musí být zcela  
      suchý. 
5.   Na trampolíně je zakázáno: 
      - vnášet ostré předměty, ani v kapsách 
      - vstupovat v obuvi 
      - děti vstupovat bez dohledu dospělé osoby 
      - skákat salta a jiné nebezpečné skoky 
6.   Na trampolíně může skákat pouze jedna osoba. 

 
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  návštěvního  řádu. 

V Žampachu dne 1.7.2009 
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