ě

sPoRToVNĚ - REKREAčNíAREÁL_ oBcE sTAŘíČ
Vlastník: obec Staříč,provozovatel: obecní úřad Staříč

PRov-oEÍs RAD

- děteké prvky
llfiůsp uÉeno'pro dóti' ve včku 3 ryo*oul&m uĚ{vsďIf, bozPtahě.

l'

Dfuki

hřiótě ie verlnjay,'rn

, pi.e'ďa*tia.

nffi,ň ír't'F*

"dĚ-ery*i'^'.h#

#;5ffi; dik' sň

kombinovaná prrolézaěka
apačdcý s{an, pu<ovne -

jĚ',i'nj p'ouao''

12

lgt

@opby e{ar'ší 12 let

Pďý_.ry,ff^,11!r
dolťgd nad dátmi

e*Ť#mmm*r'm'mmi

ó.ru.

.*;Í

oĚrsxÉnŘsrĚ

Ja1i.sin na ónužmě, vďladbvé houpgěka'

dvor'rrmíotná houpaóka'

na pruřirrě je možno puŽ]rvat pouze v sedě!

t'o'p.ot'
ll' viceÚČelovÉttŘÉrĚ - pro 6 sportů
ro'rp.aruy u

vlá*rrrern. Toto tňšlě'je veř'ojným sportoviš{ěm
Víceríčelovéhřiětě - hracÍ pn nr, u'nreý t',a'*ník s monoflnirn
18.lď aa,@< 50,-.Kělmďna.
uzivgrým za ďpffiř. nnleoíio" 18 letzdarna, od
vlaďní n6bezpečí'
a doprovodu rre**lýrtr, a to výkadně na
Vstup na hřiětě a pouziti zarizon'ip- p'o^1offilcn spo*ui{cím
hran.
nebo hlinikovýoh koHků a ostt'ých
Nutno pouŽivat fij&unou'oou u.z'oeebvyeh
re r"t, dš{cm do 15 lgt se tsnb doprowd doporuěup'
..'uy
Děti do 6 let mu6í uyt í
't*i
musi být konzu}Íováaá s provozovafulotn hřiětě.

j.el'-o'

oatxni onnoďnáň*iprug.
lll. osTAT!*í UsTAD{ovEilí
hřiště - pro 6 sportů
Provozní doba: dĚ{oké 6tiiiie-_ oEŇo p*ky á víoeúěe+ove
o1'o4' - í4'05' od 08'00 do í8'00 hodin
jarní
is'os' - eo' 09' od 08'00 do 20'00 hodin
p"o'řňňřoo'luui o]'J_0''!9 11 od 08'00 do 17'00 hodin

období
r"tniJĚjčoi

--

o't''tz''31'03' uzAťRENo

'i'ňi'i'i'iňui
rr@la'r vkffiík nex@ovídá!
rreivolalpouzo na vbtní nebe$sěí, za'ts!ill rra zara{ yb9
re.6;e",t'ttff:il;1ffiobFdnávkY nasEánkáe}r obee Stďč:

Jakoukoliv činnoď ns,hřičtb*r.povocr4o
U'tlt'l'K'fl'-"\ffiá;-ffi_hffi

Uáiva{Blé všech hřišť jsorr povinni:

1.
2.

vnÓňrní ndi*bt *'h*í pm'nu'
šeffi z#ig*ní, rdrfuud'ěii@ aegsádrk' aa*ryŤit
zď'tsrni a epdo*ých dech'
.hffij6ro-ri"*g*r-i*' pmpní
Zcbúnit rno€hai*ÓRu,
t*' aby nezpisobili
t*r"gffipoŤ"'lilffi-ffiFh iůrani oepc..i.'chovat se na hÍĚtích

ffi*ri

zpevněnýeh ee*r',
ziar*t óobě_ani oebtním.

'Ffiffiitffi"ň;'uui-d;i Vačkďéúr'azy vzniklé z dŮvodu orovoznjoh zriwad hřióť'
** znjeobcny provocovatdi hřiěť' '
4. l{ďřa# weló šl€ď/ Ítsbo'ffiil, ltilo'o# l''t'o
a|'*y r iroveoeni ďarnŽ'iých opetření.
;: iffiffi,ffid Ň.;;-dňi"ňffiffiíňri{Íň,íú
e.

ó:

iip.fr,;t';.d ňřyňo ..*oetn*n'ů provozovatele'
Je zakázáno:

nánoťů a jinýoh gfn€mrygl1 Éb!-_
Koubní a znrrkváni ohřrů, pouĚfu*rí dkohe{k*ýoh
--_.'. hitrk'
#o nabo @'vlivem omarnný;h
2. V9fi'9oYď & aetlu vtom -$ffiil"l-ht'Fňř-Éň*'#ň
rrouo rre*woiine Bfudm6F/ (*an€'
hfft'y
3. Donáč.t do ffi#u B.!€#.ěBé É&y (vÍtrrrrirv,
'Ř=ón"i*iirt
" ;&il'-';bňffi -Čoi
k€ef,d'',{@h lahvi)a 1#* s nimimar*pilovat.
''flhla
ee pÉy a F}4AŤl zv#€ry'
4. Vduno** dooreeeu odcqo
.^hn rozpáleni'
rnznÁl '
^ádó't, n*o
- .'lLL^^r;
vlhkodi, nórrpazy
vliúern
;: ňffi"p"ď"eoČ|ffiÉ
'l6ffib.#et{i'slaru
rhoary a zár*hy do,VřbsGÍli a zďizeni ar''cálu.
6. Prw*q.sbe sshru
*ioc'gi't'tine hňŮlĎ a osbc'niďÝJdU'
;.
. i*rai angěišť'ovď aeál. a ololi.
8. @kEórt a
'ňi"o
innbě*.e, skahóoadu a podobně.
'fi*'.É'*{.de,ůňffiffiďi'tuň
mdffi#ivoffi1'n;ň.;Múdřli,
1

.

Mt

W*ilfrt##ď

ffiffi"h;i+u*

9.

PoFtÉod se

po aroálu

rtnro rrgmlÍ'frr*'FlňÍ{ňýťřo vČlotiny tiftŮ}Htb
Prg o***&t6 - otí 8 a 'íč q-9{ 680
l(ont*tY:

tFct{úrynĎ -

b";í,a6čŘsl'užba
Lěká š,'á
záehra'nná

1'q9

155

ruxrcŇtíno |Hů}u'

2174,568 @60

2E!@, @06

Mv
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