
             Obec Letanovce 
 

 

Návštevný poriadok vonkajšieho street workoutového ihriska 

 

Majiteľom a prevádzkovateľom street workoutového ihriska (ďalej len ihrisko) je 

obec Letanovce, sídlo: Slov. raja 55, 053 13 Letanovce. 

 

Vonkajšie ihrisko je určené k cvičeniu, relaxácii, podpore kondície i k využitiu 

voľného času a pohybových aktivít. Jednotlivé fitness prvky sú určené mládeži od 

14 rokov a dospelým alebo užívateľom s celkovou výškou viac ako 140 cm. 

Návštevný poriadok sa vzťahuje na všetkých návštevníkov a užívateľov vonkajšieho 

ihriska. 

 

Základné ustanovenia: 

 Vonkajšie ihrisko slúži verejnosti bezplatne. 

 Návštevníci vyjadrujú svoj súhlas s dodržiavaním tohoto poriadku – vstupom 

do objektu ihriska. 

 Fitness vybavenie nepoužívajte, pokiaľ je vybavenie vlhké a klzké, namrznuté 

alebo inak viditeľne poškodené. 

 Vlastník vonkajšieho ihriska nezodpovedá za úrazy spôsobené v 

priestoroch ihriska ani za dôsledky porušovania pravidiel bezpečnosti.  

 Pri súčasnom využití ihriska niekoľkými užívateľmi je nutné, aby títo vzájomne 

rešpektovali pravidlá bezpečného správania a svojou činnosťou neohrozovali 

ostatných účastníkov. 

 Každé poškodenie inštalovaného zariadenia je nutné bezodkladne nahlásiť 

zriaďovateľovi ihriska (obci Letanovce). Preukázaná vzniknutá škoda, ktorú 

konkrétny užívateľ ihriska spôsobil vlastným zavinením, mu bude priznaná 

v plnej výške.   

 V prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku môže byť užívateľ 

vykázaný z priestorov ihriska.  

 Majiteľ ihriska nezodpovedá za odcudzenie či škody na veciach, ktoré do 

objektu ihriska prinesú samotní návštevníci (batohy, oblečenie, mobily,...) 

 

Odporúčaná návštevná doba z dôvodu bezpečnosti:  

  1.3. – 31.5.    od 7:00 do 19:00 hodiny 

  1.6. – 30.9.    od 7:00 do 21:00 hodiny  

1.10. – 28.2.    od 7:00 do 17:00 hodiny 

  

Na ihrisku platí zákaz:  

 vstupu akýchkoľvek zvierat 

 odhadzovania odpadkov mimo odpadkových košov ako aj akéhokoľvek iného 

znečisťovania  priestranstva  

 obťažovania ostatných návštevníkov (hlukom a pod.)  

 premiestňovania, poškodzovania alebo znečisťovania mobiliáru ihriska (lavičky,  

odpadkové koše..) 

 vylepovania plagátov, letákov či iných oznámení ako aj organizovanie akýchkoľ-  

vek reklamných či propagačných akcií 
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 poškodzovania a ničenia verejnej zelene 

 v celom priestore vonkajšieho ihriska je zakázané fajčiť, manipulovať 

s otvoreným ohňom ako aj zakladať oheň 

 vstupu osobám  pod vplyvom  alkoholu  alebo  iných  návykových látok 

 jazdy na bicykloch, kolieskových korčuliach, skateboardoch 

 vjazdu motorových a iných vozidiel 

       

Návštevník je povinný:  

 počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku ani na zdraví 

jednotlivých návštevníkov ihriska 

 v maximálnej miere prispieť k udržiavaniu čistoty a poriadku v celom priestore 

ihriska i jeho okolí 

 uposlúchnuť príkaz zástupcu vlastníka ihriska a podať mu vysvetlenie o 

spôsobenej škode 

 

Pokiaľ sa stretnete s poškodzovaním inštalovaných fitness strojov, oznámte to, 

prosím, bezodkladne na telefónnom čísle: 0907 922 064, 0917 248 597.  

 

Dôležité telefónne čísla:   HASIČI                                        150   

                                                   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              155  

                                                   POLÍCIA                                      158  

                                                   TIESŇOVÉ VOLANIE/SOS     112 

 

 

ĎAKUJEME VÁM, ŽE DODRŽIAVATE NÁVŠTEVNÝ PORIADOK!  

 

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov areálu a nadobúda 

platnosť dňom účinnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Letanovciach, dňa 28.6.2019 


