
Návštěvní řád workoutového hřiště 
Město Slavonice

Vážení návštěvníci, 

toto workoutové hřiště bylo vybudováno nemalými finančními prostředky a má sloužit 
Vám pro příjemné strávení volného času. Prosíme Vás proto o dodržování tohoto 
návštěvního řádu. 

Workoutové hřiště je určeno pro všechny sportovce starší 15 let. 
• každý návštěvník dětského hřiště je povinen dbát návštěvního řádu a vyvarovat se

ničení hřiště a jeho zařízení
• provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních

návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním řádem
• přístup dětí do 15 let je povolen za doprovodu dospělé osoby, která je povinna

zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 let používat
• v případě sdílení konstrukce více cvičenci dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci

cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění

Na workoutovém hřišti je zakázáno: 
• používat motorová vozidla, kola, kolečkové a in-line brusle
• poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště
• kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
• nocovat, stanovat popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
• využívat prostory workoutového hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním či

jiným účelům (výjimkou jsou výrobci herních prvků, provozovatel a správce dětského hřiště)
• úmyslné poškozování, přemísťování, znečišťování prvků

Na workoutovém hřišti je návštěvník povinen: 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby nikoho neohrožoval či neomezoval
• dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů správce workoutového hřiště
• udržovat pořádek a čistotu

Porušení tohoto návštěvního řádu workoutového hřiště se postihuje podle obecných 
předpisů v rámci přestupkového řízení. 

Děkujeme všem, kteří tento návštěvní řád dodržují ! 

Důležitá telefonní čísla: 
Policie ČR .......................................................... 158 
Záchranná služba ....................................... 155 
Hasičský záchranný sbor ......................... 150 
Tísňové volání/SOS ...................................... 112 
Správce hřiště ............................................ 725 699 698 PM
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