
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
DETSKÉHO IHRISKA ŽIHADIELKO

Herné prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín:

Pieskovisko
Malý hrad
Pružinová hojdačka
Dvoj-hojdačka
Hojdačka hniezdo
Kolotoč 
Veľký hrad

2 – 6 rokov
2 – 6 rokov
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov 
6 – 12 rokov

Ihrisko je majetkom Mesta Piešťany  
Prevádzkovateľ: 
Služby mesta Piešťany /SMP/ 
tel.: 033/ 79熍141 13

Lidl Ihrisko Žihadielko realizovala a následne odovzdala mestu Piešťany spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. v roku 2017.
Ihrisko postavila spoločnosť FUN TIME, s.r.o. v súlade s STN EN 1176 a 1177.

Dôležité telefónne čísla:
112 Integrovaný záchranný systém
159 Mestská polícia

OTVÁRACIE HODINY: 
pondelok – nedeľa 

8:00 – 20:00
Po tomto čase je vstup do areálu ihriska zakázaný!

1. Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 12 rokov.
 2. Používať herné prvky ihriska osobám starším ako 12 rokov  

a osobám s hmotnosťou nad 70 kg je zakázané.
 3. Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska sú zodpovední   

rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov.
 4. Vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá  

je zakázané.
 5. Platí prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky  

v areáli ihriska, vstupovať s otvoreným ohňom alebo s predmetmi,  
ktoré by ohrozovali bezpečnosť návštevníkov.

 6. Je zakázané konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch.
 7. Je zakázané znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať  

jeho zariadenie.
 8. Používať herné zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo    

úrazu je zakázané.
  9. Zákaz používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných   

podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch).
10. V areáli ihriska je zakázané jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach 

alebo na kolobežke a hrať loptové hry.
11. Prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska hláste prosím  

priamo prevádzkovateľovi na uvedenom telefónnom čísle.

Upozornenia:

Mesto Piešťany vás víta na ihrisku Žihadielko! 

Jeho areál má slúžiť deťom pre radosť a potešenie. 

Prosíme vás preto, nepoškodzujte ho, správajte sa 

zodpovedne, nech nám vydrží čo najdlhšie. 

Ďakujeme!


