Článok 1
Predmet úpravy
Školské detské ihrisko je v správe ZŠ Šrobárova 20, ktorá je jeho prevádzkovateľom.
Vlastníkom pozemkov je Mesto Prešov, ktoré s výstavbou súhlasilo.
Článok 2
Povinnosti návštevníkov
2.l. Návštevník ŠDI je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho
konanie neviedlo k ničeniu zariadení ŠDI, znečisťovaniu priestoru a neohrozoval svojím
správaním ostatných návštevníkov ŠDI.
2.2.Vstup do priestoru ŠDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.
2.3.Školské detské ihrisko môžu využívať len deti do 10 rokov.
2.4. Dieťa od 6 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
2.5. V priestore školského detského ihriska je zakázané:
* Poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie ŠDI.
* Mechanicky zasahovať do konštrukcií telies hracích prvkov.
* Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
* Fajčiť, konzumovať alkohol, používať omamné látky a psychotropné látky.
* Zakladať oheň.
* Správať sa hlučne, vulgárne a nemravne.
* Používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety.
* na multifunkčné ihrisko prichádzať vstupnou bránou / pri vstupe na ihrisko iným spôsobom napr.
podliezaním popod siete, alebo preskakovaním cez plot /budú pristihnutí vypovedaní z priestorov.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa
3.1. Udržiavanie čistoty a poriadku na ŠDI
Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí ZŠ Šrobárova, Prešov
udržiavanie čistoty a poriadku na ŠDI, raz týždenne kontrolu bezpečnosti.
ŠDI je strážené a spravované správcom v čase mimo vyučovania :
Článok 4
Prevádzkové ustanovenia
4.1 Areál ŠDI je sprístupnený pre žiakov základnej školy v čase jej prevádzky
4.2 Počas dní, keď je vyučovanie :
Od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8,00 – 18,00
Od 1. novembra do 31. marca sa ŠDI neprevádzkuje
Článok 5
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby :
 112 - tiesňové volanie
 150 - hasičská záchranná služba
 155 - zdravotnícka záchranná služba
 158 - polícia
!!! Objekt je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom
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