
PROVOZNÍ ŘÁD 
 

Pro dětské hřiště, sportoviště, pískoviště a koupaliště v kempu Bavorov 
 

 
 

Provozovatel:   Kemp Bavorov, Pavel Marek 

Provozní doba:  PO – NE 10:00 – 20:00 
 

1. prostor pískoviště a dětského hřiště osazený herními prvky je určen pro děti do 12ti let věku, 
sportoviště lze užívat bez omezení věku 

2. za děti odpovídají rodiče 

3. hřiště, pískoviště a sportoviště nepoužívejte, pokud: 

- je zařízení kluzké nebo namrzlé 

- povrch terénu je kluzký nebo namrzlý 

- je na herních nebo sportovních zařízení závada 

4. herní prvky, jakož celá hřiště, pískoviště a sportoviště lze užívat jen způsobem a k účelu, ke 
kterému jsou určeny 

5. pokud jsou poškozeny konstrukce sportovních nebo herních zařízení nebo nejsou dostatečně 
ukotveny v terénu, je zakázáno je ke hře užívat a zdržovat se v jejich pádovém prostoru 

6. zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty a jejich vypouštění na hřiště, pískoviště nebo sportoviště 

7. zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholu a omamných látek 

8. zákaz konzumace jídla a pití na herních prvcích 

9. zákaz nošení ostrých předmětů, zbraní a výbušnin do prostoru celého areálu kempu 

10. zákaz vstupu s přilbou na herní prvky 

11. zákaz používání skluzavek v protisměru 

12. každý uživatel je povinen udržovat pořádek v prostoru hřiště i v jeho okolí 

13. je zakázáno lézt na oplocení hřiště, pískoviště nebo sportoviště, přelézat je nebo poškozovat 

14. zákaz používání zábavné pyrotechniky 

15. zákaz odhazování papírků, odpadků, nebo jiného znečišťování 

16. zákaz přemisťování mobilního zařízení hřiště, pískoviště nebo sportoviště mimo jejich prostory 

17. zákaz demontáže zařízení včetně jeho kotvení v terénu nebo k jiným předmětům 

18. zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek 

19. každý uživatel hřiště, pískoviště, sportoviště a koupaliště je povinen uposlechnout příkazu osob 
pověřených dozorem nad dodržováním tohoto provozního řádu. 

20. Zákaz vstupu do technického zázemí koupaliště (prostor skladování dřeva…) 
 

Důležitá telefonní čísla a tísňové linky: 

150 – Hasiči 

155 – Záchranná služba 

158 – Policie ČR 

112 – Integrovaný záchranný systém 
 

Upozornění: 

 Každý nese odpovědnost za škody, které způsobil, byť i z nedbalosti, na zařízení hřiště, pískoviště 
nebo sportoviště, popř. za škody, které způsobil při jejich užívání na okolních nemovitostech, věcech nebo 
na zdraví jiných lidí (za děti odpovídají rodiče). Koupaliště Bavorov nenese odpovědnost za škody na 
odložených věcech ani odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti nebo při hře.  



Uživatel hřiště, pískoviště nebo sportoviště, který poruší provozní řád, může být z hřiště vykázán. 
Dozor nad dodržováním tohoto provozního řádu provádí osoby pověřené kempem Bavorov  


