
altán s ohništěm - provozní řád
Použití Altánu s ohništěm pouze po dohodě se správcem, info na recepci SVČ Trutnov.
 • Vstupem do prostor altánu s ohništěm uznávají návštěvníci jeho provozní řád.
 • Rozdělávání ohně je možné pouze po dohodě se správcem.
 • Oheň je možno rozdělávat pouze v altánu s ohništěm. 
 • V ohništi je povoleno spalovat pouze suché dřevo a klestí, které si návštěvníci sami obstarají. 
 • Přísný zákaz pálení látek jiných než přírodních (např. obaly od potravin, umělé předměty, …).
 • Oheň je možné rozdělávat pouze pod dozorem osoby starší 18-ti let, která je zodpovědná za oheň.
 • Velikost ohně je nutné přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám tak, aby nehrozilo jeho rozšíření mimo 
prostor ohniště.
 • Palivové dřevo a jiné hořlavé látky smějí být skladovány minimálně 2 m od kraje ohniště.
 • Návštěvníci jsou povinni ihned ohlásit každou závadu na recepci SVČ Trutnov (zkontrolujte na začátku používání).
 • Opuštění prostor altánu s ohništěm je povoleno pouze po bezpečném uhašení ohně a důkladném prolití vodou a  
    nahlášení správci nebo na recepci SVČ Trutnov.
 • Při zjištění požáru je každý povinen, za použití všech dostupných prostředků hašení, oheň uhasit a neprodleně  
    informovat správce nebo recepci. V případě, že není možné oheň uhasit vlastními silami, je povinností návštěvníka  
    bez prodlení volat hasičský záchranný sbor.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby ohniště (např. dlouhotrvající sucha).
 • Návštěvník ručí při použití sportoviště za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené  
    jiným návštěvníkům.
 • Za volně odložené věci nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

Návštěvník je povinen:
 • respektovat provozní řád areálu a ohniště,
 • chovat se slušně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
 • udržovat čistotu a pořádek a nepůsobit nadměrný hluk,
 • dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm,
 • dohlížet na rozdělaný oheň až do úplného vyhasnutí,
 • dbát pokynů personálu SVČ.

Provozní doba dle otevírací doby areálu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu bez předchozího upozornění.

Pokud se setkáte s poškozováním zařízení či jeho vybavení, oznamte to prosím neprodleně provozovateli: Středisko volného 
času, Trutnov, Na Nivách 568; 541 01 
Telefon: recepce: 731 113 086

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád.

Provozní řád platný od 18. 5. 2020

Provozovatel a správce sportovišť:


