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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 
 

 

Provozní a návštěvní řád herny – Dětské centrum Rimava 
 

 

Příloha č. 6  Vnitřního řádu DDM Kolín 

 

1. Objekt v ul. Rimavské Soboty č.  923, zahrada a přilehlé prostory jsou majetkem města Kolín. 

Školská příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (dále jen DDM) zde 

vykonává činnost střediska volného času - domu dětí a mládeže. 

2. Vstup do objektu a budovy Dětského centra Rimava (dále jen DCR) a pobyt zde je povolen 

pouze návštěvníkům a účastníkům zájmového vzdělávání DDM Kolín, návštěvníkům herny a 

osobám, které mají prostory propůjčeny na základě smlouvy (dále jen návštěvník). 

3. Před vstupem do budovy si každý návštěvník očistí obuv a v budově udržuje čistotu. Vstup do 

herní zóny je povolen pouze bez bot, v ponožkách, dospělý doprovod může použít návleky. 

4. V budově a okolí je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů a vstup se zvířaty. 

5. Návštěvník dbá ustanovení provozního řádu a pokynů pracovníků DDM, chová se tak, aby 

neohrožoval zdraví své ani zdraví ostatních, nepoškozoval inventář a jiný majetek, nerušil ostatní 

aktivity, udržuje čistotu a pořádek a dbá všeobecně platných bezpečnostních a protipožárních 

předpisů. 

6. Za děti v době provozu herny zodpovídají rodiče či jiná, k dohledu nad dítětem oprávněná 

osoba starší 18 let. Dozor nad dětmi, které se účastní zájmového vzdělávání – organizovaných 

zájmových činností zajišťuje pedagogický pracovník DDM Kolín. 

7. Vstup do herny je zpoplatněn a vstupem do zařízení návštěvníci uznávají tento provozní řád a 

berou na vědomí provozní řád herny. 

8. Herna je určena pro děti ve věku od 1 – 12 let. Je rozdělena do dvou zón podle obtížnosti 

jednotlivých herních prvků. Herna Klec je určena pro děti ve věku 5 – 12 let s kapacitou 25 dětí 

a herna Ohrádka pro děti 3 – 5 let s kapacitou 10 dětí. Děti do 3 let zde mohou pobývat pouze 

pod neustálým dohledem odpovědné dospělé osoby. 

9. Herní zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele 

udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. 

10. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nevhodným, nebezpečným a riskantním chováním 

plně zodpovídá doprovázející dospělá osoba. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto úrazy. 

11. Z důvodu předcházení úrazům je při vstupu do herní zóny a konstrukce zakázáno: 

- mít na sobě nebo u sebe ostré předměty, řetízky, přezky, šperky nebo dlouhé šály, šátky, 

tkaničky kolem krku na mikinách, 

- vnášet jídlo, nápoje, sladkosti, jakož i nádoby nebo obaly je obsahující a jakákoliv jejich 

konzumace, včetně žvýkaček, 

- vnášet vlastní hračky, 

- lezení po síti atrakce a nahoru po skluzavkách. 

12. Doporučujeme, aby děti měly na sobě oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, 

protiskluzové ponožky, a aby měly dlouhé vlasy sepnuty. 
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13. Prostor pro kočárky je vymezen za herní klecí, případně v prostoru před vchodem do objektu, 

klíče jsou uloženy u personálu. Za věci uložené nebo ponechané v kočárku zodpovídá majitel 

(doprovázející osoba) a provozovatel nenese odpovědnost za případné škody a povinnost 

k náhradě. 

14. Do objektu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 

osobám trpících nakažlivou nebo přenosnou chorobou, s infekčním onemocněním nebo 

s nevolností, dále osobám, jejichž zjev a jednání vzbuzují pohoršení nebo pochybnosti o jejich 

způsobilosti řádně dohlížet na doprovázené děti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu, omamných 

či jiných návykových látek), ve znečištěném oděvu nebo jinak zanedbaném zevnějšku. 

Provozovatel je oprávněn takové osoby nevpustit, nebo z herny vykázat.  

15. Není dovolen vstup dospělým osobám nedoprovázejícím děti a samotným dětem bez 

doprovodu. 

16. Při naplnění kapacity herny je obsluha povinna z důvodů bezpečnosti nevpustit další 

návštěvníky. V tomto případě je nutné uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu a vyčkat na 

uvolnění kapacity. 

17. Nedodržení provozního a návštěvního řádu herny a agresivní chování dětí v herním prvku i 

mimo něj opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.  

18. Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách.  

19. Před odchodem z objektu je nutno vrátit personálu klíč od skříňky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kolíně dne:  1. 10. 2017                                                                       Luboš Votroubek, ředitel 


