
 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 

 sportovního hřiště v areálu koupaliště 
 Adamov – Horka I. 

 
 

 
Vlastník                Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 
 
Provozovatel              ADAVAK, s.r.o., Nádražní čp. 455, Adamov 679 04 

        

 
Provozní doba     denně od  9.00 hodin -  21.00 hodin  
 
Otevření hřiště je závislé od celkového provozu koupaliště.  
Bude-li provoz koupaliště ukončen v dřívějších hodinách, bude uzavřeno i sportovní hřiště.  
V případě nepříznivých klimatických podmínek je areál koupaliště uzavřen. 
 
Sportovní hřiště se skládá s beach volejbalového hřiště a dětského hřiště. 
 
Na dětském hřišti je ZAKÁZÁNO 
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky, 
- poškozovat zařízení hřiště a zeleň,  
- znečišťovat hřiště a herní prvky, 
- narušovat pořádek nadměrným hlukem, 
- vodit psy a jiná zvířata. 
 
Děti do 6-ti let musí být na hřišti v doprovodu dospělé osoby. 
 
V horkém počasí může být povrch herních prvků rozpálen. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení 
předem zkontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. 
 
Porušení těchto ustanovení může být důvodem k vykázání ze sportovního hřiště. 
 
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivá zařízení 

 multifunkční herní sestava se skluzavkami  – děti od 3 do 14 let 

 závěsná houpačka kombinovaná  – děti od 3 do 14 let 

 domek – staveniště – děti od 2 let 

 pískoviště – děti od 2 do 8  let 
 

 
Na beach volejbalovém hřišti je ZAKÁZÁNO  

 kouřit, konzumace potravin, jakýchkoliv nápojů a omamných látek 

 vodit psy a jiná zvířata 

 ničit zařízení hřiště 

 narušovat okolí hřiště nadměrným hlukem 

 Děti do 10-ti let musí být na hřišti v doprovodu dospělé osoby 
 

Klíče od beach volejbalového hřiště a míč na volejbal je k dispozici u plavčíka. 
 

Provozovatel sportovního hřiště   
- zodpovídá za údržbu plochy, hlášení zjištěných závad, 
- neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení sportovního hřiště, 
- neodpovídá za bezpečnost návštěvníků sportovního hřiště v případě porušení tohoto  
  návštěvního řádu, 
- neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. 
 
V případě poškození zařízení na sportovním hřišti bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo 
škodu způsobil. 



 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla 

 zástupce provozovatele   724 370 153 
 Městská policie Adamov   602 515 387 
 Policie ČR     158 
 zdravotnická záchranná služba 155 
 hasiči      150  

 
Návštěvní řád byl schválen na 13. schůzi Rady města Adamova dne 19. 6. 2019. 
 
Adamov  5. 6. 2019 
 
Zpracovala: Marta Vrchovská 
 


