
Názov detského ihriska:                      Centrálny detský park
Adresa detského ihriska:                       ulica Mikuláša Šprinca 23, 053 42  Krompachy

3.   Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska sú zodpovední rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov.

4.   Je zakázané vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá. 

5.   Platí prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli detského ihriska, vstupovať s otvoreným ohňom alebo s predmetmi, ktoré 

      by ohrozovali bezpečnosť návštevníkov.  

6.   Je zakázané konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch.

7.   Je prísne zakázané poškodzovať, alebo iným spôsobom ničiť hracie prvky, príslušenstvo detského ihriska a znečisťovať areál.

8.   Je zakázané používať herné zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

9.   Zákaz používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch, ...)

10. V areáli je zakázané jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke a hrať lopotové hry. 

11. Úrazy a prípadné poškodenie hracích prvkov alebo časti ihriska hláste prosím priamo správcovi resp. prevádzkovateľovi na  telefónnom čísle 0918959993.

12. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa zastúpeného správcom ihriska. 

13. Správca ihriska má právo vykázať z priestoru ihriska tých návštevníkov, ktorí porušujú prevádzkový poriadok, resp. iných spôsobom narúšajú chod

       a prevádzku detského ihriska. 

Vlastník, prevádzkovateľ: Dôležité telefónne čísla: Dátum poslednej kontroly:

Mesto Krompachy

Námestie Slobody 1

053 42  Krompachy

IČO: 00329282

Priestor detského ihriska je monitorovaný kamerovým systémom a kontrolovaný Mestskou políciou v Krompachoch. 

150 Hasičský záchranný zbor

155 Záchranná zdravotná služba

Prevádzkový poriadok detského ihriska

Otváracia doba:

112 Integrovaný záchranný systém

158 Policajný zbor

   november - marec        apríl - máj            jún - august        september - október

           zatvorené            10:00 - 19:00        10:00 - 21:00               10:00 - 18:00

1.   Hracie prvky sú určené pre deti od 3 do 12 rokov, s výnimkou reťazových hojdačiek a balančného taniera, ktoré sú určené pre deti od 1 do 12 rokov.

2.   Je zakázané používať herné prvky ihriska osobami staršími ako 12 rokov a osobami s hmotnosťou nad 70 kg. 


