PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO PARKU U MKD
Vážení návštěvníci,
tento prostor je určený především pro realizaci volnočasových aktivit dětských návštěvníků. Vznikl
z iniciativy MEKUC o.p.s. s cílem nabídnout dětem v doprovodu rodičů, prarodičů nebo jiných
dospělých osob nevšední kulturní, esteticko-výchovný a zábavní program. Venkovní i vnitřní prostory
jsou Vám k dispozici. Pro zpříjemnění pobytu Vašeho i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování
podmínek tohoto návštěvního řádu. Doufáme, že zde prožijete klidné chvíle při hře, odpočinku nebo
lektorovaném programu.
Provozovatel: MEKUC o.p.s.
Správce: MEKUC o.p.s.
Odpovědný pracovník: Olga Lešnerová (606 613 406)
Provozní doba: 23.7. – 27.7.2018
30.7. – 3.8.2018
Otevírací doba: 9.00 – 18.00 hodin
PROVOZNÍ ŘÁD PARKU
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Vstup dětí do věku 15 let je povolen pouze v doprovodu odpovědných dospělých osob.
Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka.
Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi
je povinností výhradně jejich doprovodu.
Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu.
Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat.
Zákaz vstupu osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek.
Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou.
Zákaz vnášení a vynášení skla do areálu a z areálu.
Zákaz kouření.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup návštěvníkům.
Vstup na vlastní nebezpečí.
Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem.

1. PLOCHA PARKU PŘED MKD
•
•
•
•
•
•

Návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby nezpůsobil škodu.
Je zakázáno poškozování zatravněných ploch a ničení porostů uvnitř areálu.
Do areálu je zakázán vstup osobám, které prodělaly v poslední době jakékoli
nakažlivé onemocnění nebo jsou nositeli takového onemocnění.
Je zakázáno lézt na stromy v areálu parku.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pro tento areál.
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Po areálu je zakázáno jezdit motorovými vozidly.
Každý návštěvník, u kterého dojde ke zranění (i drobnému poranění), je povinen toto
nahlásit odpovědnému pracovníkovi.
Je zakázáno používat elektrické spotřebiče bez souhlasu provozovatele.
Je zakázáno dotýkat se a vstupovat do elektrických rozvodných skříní a elektrických
zařízení.
Vstup do areálu je povolen jen hlavními vstupy.
Zákaz přelézání plotů okolo areálu.
Návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků areálu.

2. DĚTSKÉ HRY A HRAČKY
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•

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka.
Zapůjčení hračky na vlastní nebezpečí.
Návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby nezpůsobil škodu.
Vstup dětí je povolen pouze v doprovodu odpovědných dospělých osob.
Za děti ručí rodiče.
Zákaz přelézání plůtků a plotů, ničení vybavení a zeleně.

3. FOTOGRAFOVÁNÍ
Během akcí pořádaných v rámci Mekul mohou být pořizovány audiovizuální záznamy, jejich
pořízení nebo použití bude přiměřeno uměleckému účelu a případnému tiskovému
zpravodajství podle § 89 občanského zákoníku. Pořízení těchto záznamů nepodléhá
zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Při porušení pravidel provozního řádu Letního volnočasového parku před MKD jsou provozovatel a
odpovědné osoby oprávněni dotčenou osobu vykázat ven z areálu, a pokud byla způsobena škoda,
bude dále postupováno podle zákona, případně bude přivolána k řešení Městská policie.
Všichni návštěvníci vstupem do areálu potvrzují souhlas s provozním řádem a prohlašují, že se jím
budou řídit.
Každý kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen porušující osobu
upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba
informovat provozovatele nebo odpovědnou osobu.
Přejeme vám příjemný pobyt v Letním volnočasovém parku. Chcete-li, aby váš pobyt zde byl
příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování.

Děkujeme.
MEKUC, o.p.s.

