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Tento provozní øád slouží k zajištìní poøádku, bezpeènosti a ochrany zdraví návštìvníkù veøejného høištì, a proto jej 
musí návštìvníci bezpodmíneènì dodržovat.
Místo provozu høištì: Na Pískovnì 1a, Suché Lazce, 747 95

I. Základní ustanovení
1. Workoutové høištì je urèeno k pohybu, cvièení, rehabilitaci, sportovní a zábavní høe pro osoby s min. výškou 
140 cm. Nosnost a možné zatížení jednotlivých prvkù je max. do hmotnosti uživatele 120 kg. Na workoutové høištì je 
zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu dospìlé osoby.
2. Dìtské høištì je urèeno pro osoby od 3 – 14 let.
3. Høištì smí užívat pouze osoby s pøíznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací èi onemocnìní.

II. Používání høištì
1. Sportovní konstrukce lze používat pouze za použití váhy vlastního tìla.
2. Všichni uživatelé jsou pøed užíváním høištì povinni podrobnì se seznámit s návodem na použití a jsou povinni tento 
návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav.
3. Podrobný návod na použití vèetnì funkcí jednotlivých prvkù je uveden na informaèní tabuli, která je souèástí 
høištì.
4. Každý návštìvník høištì je povinen šetøit vybavení høištì, které je majetkem mìsta a udržovat je v èistotì. Je pøísnì 
zakázáno zneèiš�ování a poškozování veškerých ploch, odhazování odpadkù a manipulace s ostrými pøedmìty.
5. Užívání workoutového a dìtského høištì je bezplatné.
6. Vstup na workoutové a dìtské høištì je vždy na vlastní nebezpeèí (všechny souèástí workoutového a dìtského høištì 
jsou certifikovány dle ÈSN). Uživatelé a návštìvníci jsou povinni po celou dobu jeho užívání dbát bezpeènostních 
pøedpisù a ustanovení tohoto provozního øádu.
7. Pøi souèasném užití sportovní konstrukce nìkolika návštìvníky je nutné, aby vzájemnì respektovali pravidla 
bezpeèného chování a svou èinností neohrožovali ostatní úèastníky. Všichni návštìvníci jsou povinni chovat se 
v prostoru høištì tak, aby nezpùsobili zranìní sobì ani ostatním.
8. Uživatel je povinen pøi zjištìní jakéhokoli poškození konstrukce nebo její èásti nahlásit tyto skuteènosti 
provozovateli, který povede kontrolu funkènosti a zajistí pøípadné odstranìní závady.
9. Dìti ve vìku do 12 let mohou používat workoutové a dìtské høištì pouze za doprovodu rodièù nebo jiného 
odpovìdného zástupce staršího 18 let.

III. Používání je zakázáno
1. Workoutové høištì osobami menšími než 140 cm a pro osoby, kterým zdravotní stav nebo onemocnìní neumožòují 
høištì užívat bez rizika zhoršení jejich stavu nebo bez rizika úrazu.
2. Dìtské høištì je zakázáno používat osobám mladším 3 let vìku.
3  Jinak než je uvedeno v návodu na užití.
4. Za nepøíznivých povìtrnostních a klimatických podmínek (déš�, silný vítr, mráz, námraza, sníh, bouøka, apod.).
5. Mimo provozní dobu.
6. V pøípadì podezøení na závadu, poškození nebo silného opotøebení.
7. Osobám pod vlivem návykových látek.

IV. Všeobecné pokyny
1. Na osoby, které poškozují zaøízení høištì nebo ohrožují návštìvníky, mohou návštìvníci upozornit Mìstskou policii.
2. V pøípadì zjištìní závady v prostou workoutového høištì jsou návštìvníci povinni tuto skuteènost neprodlenì 
oznámit správci.
3. Tento provozní øád je závazný pro všechny návštìvníky workoutového a dìtského høištì. Schválilo ho ZMÈ Suché 
Lazce dne 17.7.2018.

V. Dùležitá telefonní èísla
MÈ Suché Lazce 734 159 583 (starosta) Tísòová linka 112
Policie ÈR 158 Hasièi 150
Záchranná služba 155
Dodavatel: Enuma Elis s.r.o., www.RVL13.com, 723 677 666
V Suchých Lazcích 21.8.2018
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