Centrum voľného času Považská Bystrica
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
I.
Predmet
Tento prevádzkový poriadok upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a
využívania objektu Detského dopravného ihriska v Považskej Bystrici, ul. Nemocničná 987/2
v správe Centra voľného času Považská Bystrica.
II.
Účel
Účelom prevádzkového poriadku
je zabezpečiť jeho efektívne využívanie,
minimalizovať riziká poškodenia, znefunkčnenia a znehodnotenia zariadenia a jeho častí a
vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb a využívanie areálu objektu deťmi a verejnosťou.

III.
Vymedzenie základných pojmov
– detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI): detským dopravným ihriskom sa rozumie objekt
vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a v správe Centra voľného času Považská Bystrica.
– prevádzkový poriadok DDI: v písomnej podobe vyhotovené pravidlá a zásady prevádzky,
údržby a využívania objektu detského dopravného ihriska, viditeľne umiestnené v blízkosti
vstupu do areálu objektu, ktoré sú záväzné pre vlastníka, prevádzkovateľa, užívateľov objektu
a pre všetky osoby nachádzajúce sa v areály zariadenia
– prevádzkovateľ DDI: prevádzkovateľom detského dopravného ihriska je Centrum voľného
času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica, ktorá zodpovedá za zariadenie a zabezpečuje jeho
funkčnosť a údržbu, organizuje efektívne využívanie zariadenia, dohliada na využívanie
zariadenia pre účel, pre ktorý bol určený a zabezpečuje ochranu objektu pred poškodením,
zničením a znefunkčnením
– účel využitia DDI: účelom využitia DDI je odborná realizácia praktickej časti dopravnej
výchovy detí a mládeže koordinátorom dopravnej výchovy, príslušníkmi mestskej polície,
príslušníkmi ODI
– užívateľ objektu DDI: v čase mimo výuky dopravnej výchovy je každá fyzická osoba,
nachádzajúca sa v areály DDI na vlastnú zodpovednosť

IV.
Prevádzková doba DDI :
Prevádzková doba DDI je určená nasledovne:
Detské dopravné ihrisko v Považskej Bystrici je otvorené a prístupné nasledovne:

Denne : od 8,00 do 13,00 – výuka dopravnej výchovy detí MŠ
a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica a MŠ
a ZŠ okresu Považská Bystrica podľa harmonogramu /pracovné
dni/
Od 8,00 do 13,00 – výuka dopravnej výchovy detí MŠ
a ZŠ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica, na
základe objednávky, za úhradu 1,00 € za osobu.
Od 13,00 – 15,00 –v prípade záujmu školských klubov
a dopravných krúžkov ZŠ PB
od 15,00 – verejnosť /aj soboty a nedele/ - vstup voľný na
vlastné nebezpečie

V.
Povinnosti a oprávnenia správcu a prevádzkovateľa objektu DDI
Prevádzkovateľom DDI je Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica.
Prevádzkovateľ je povinný:
a/ vykonávať údržbu objektu a jeho súčastí a udržiavať ho vo funkčnom stave
b/ dohliadať a organizovať efektívne využívanie objektu na účel pre ktorý bol objekt určený
c/ pred začiatkom prevádzkovej doby areál objektu skontrolovať, funkčnosť jeho súčastí a
bezpečnosť používania zariadení areálu
d/ po skončení prevádzkovej doby areál skontrolovať
e/ počas prevádzky zariadenia kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku
návštevníkmi a užívateľmi objektu
f/ vykázať z areálu osobu a zakázať využívanie objektu osobe, ktorá porušuje prevádzkový
poriadok
g/ zamedziť vstupu osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a osoby,
ktorá sa už dopustila porušenie prevádzkového poriadku zariadenia
h/ bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie závad, nedostatkov a poškodení areálu a jeho
častí, ktoré zistí pri svojej činnosti
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť užívateľov DDI len v dobe realizácie
praktickej časti dopravnej výchovy detí !

Počas školského roka denne od 8,00 -13,00, v prípade záujmu školských klubov
a dopravných krúžkov jednotlivých ZŠ v meste od 13,00 – 15,00 a v čase organizovania
podujatí a letných mestských táborov Centrom voľného času v Považskej Bystrici.
Prevádzkový poriadok je platný od 01.09.2011.
Považská Bystrica, 30.08.2011
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

