Místní bezpečnostní předpis – Provozní řád
TOP - 39 Dětský svět
Provozovatel: EUROPARK Holding s.r.o.
Při využívání služeb Dětského světa (dále jen DS) a jeho zařízení je nezbytné dodržovat následující zásadní
bezpečnostní opatření, které z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví umožní jeho bezpečný a bezproblémový
provoz. Aktuální znění tohoto provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici
rovněž na webových stránkách.
1. Organizační zajištění bezpečného provozu (základní požadavky na provoz centra)
Otevírací doba:

9 00- 21 00 denně

Asistentka

Po – Pá 10:00 – 20:00 hod.
So – Ne + svátek 9:00 – 21:00 hod.

Přestávky

12:30 – 13:00 a 16:30 – 17:00







dohled v otevírací době je zajištěn osobní asistentkou provozovatele
dohled v otevírací době mimo přítomnost Asistentky zajišťuje bezpečnostní
agentura kontrolními pochůzkami v intervalu 15 min.
dohled v době přestávky na oběd a večeři zajišťuje bezpečnostní agentura
dohled je zodpovědný za dodržování provozního řádu návštěvníky
dohled je zodpovědný za úklid, bezpečnost a majetek DS
dohled je zodpovědný za kontrolu vstupu bez obuvi do prostor hřišť
dohled je zodpovědný za dodržování protiepidemiologických opatření



20 dětí (vychází z posouzení požárního nebezpečí a provozních možností)



Vstup dětí ve věku od 3 do 10 let v prostoru celého DS s výjimkou prostoru
„PRO NEJMENŠÍ“
Vstup dětí ve věku od 3 do 10 let je povolen pouze za doprovodu rodičů, či
dospělé osoby nebo zletilé osoby jimi pověřené
Vstup dětí do třech let je povolen pouze do vyhrazené oblasti „PRO
NEJMENŠÍ“ a to pouze za doprovodu rodičů, nebo zletilé osoby jimi
pověřené



Kontrolní dohled

Max. kapacita
návštěvníků centra


Vstup dětí


Základní odpovědnosti

Zodpovědnost za děti nesou jejich rodiče nebo jejich zletilý doprovod. Rodiče
nebo zletilý doprovod dětí odpovídají za chování, zdraví a bezpečnost svých dětí
využívajících zařízení a prostory DS - zodpovědnost za děti nenese provozovatel.
Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v DS na
zařízení DS nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě. Rodiče jsou povinni
seznámit své děti s tímto Provozním řádem DS způsobem přiměřeným věku
dítěte.
Provozovatel odpovídá za bezpečnostně a technicky způsobilý stav zařízení DS,
jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
Provozovatel nepřebírá odpovědnost za odložené věci v TOP 39 DS .

 Provozní řád, Bezpečnostní směrnice OC Europark
 Požární dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení DS
 Kniha úrazů
V prostoru DS je zakázáno:
 vědomé poškozování herního zařízení DS a dalšího jeho vybavení
 kouření, konzumace potravin a nápojů
Stanovené zákazy
 zákaz vstupu osobám nesplňujícím základní hygienické normy
(vyplývající z navazující
 zákaz vstupu osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek
dokumentace)
 zákaz vstupu osobám s infekčním onemocněním (rýma, průjem)
 vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví
osob v DS, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek,
Související
dokumentace

pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel,
špendlíků apod.)zákaz vstupu s nákupními košíky, kočárky
2. Hlavní zásady bezpečného provozu herních zařízení, další povinnosti a doporučení pro návštěvníky
centra
 prostor DS je možné využívat jen pro stanovené účely, jakékoliv úpravy nebo změny v prostorech
nejsou možné bez vědomí provozovatele
 při návštěvě DS přizpůsobit své chování a chování svého dítěte stavu a povaze provozu a jiným
okolnostem, které je možno předvídat
 jednotlivá herní zařízení je nezbytné využívat tak, aby nebyla kapacitně přetěžována a byly udrženy
minimální stanovené prostory pro jejich bezpečné používání
 návštěvníci jsou povinni dbát všech pokynů pracovníka konajícího dohled, týkajících se provozu DS
 respektovat pokyny pracovníka konajícího dohled k omezení vstupu na přechodnou dobu, při
překročení povolené kapacity DS (vyvěšená tabulka, ústní pokyn)
 oznamovat veškeré úrazy, zjištěné technické nedostatky nebo věcné škody vzniklé a zjištěné
v prostorech DS a na jeho zařízeních
 návštěvníkům DS není povolen vstup ve venkovní obuvi do prostor hřišť
 dodržovat protiepidemiologická nařízení
Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám a
okolnostem.
Datum zpracování: Leden 2022
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EUROPARK Holding s.r.o.

