Roušky a respirátory
Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či

technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak musí nosit respirátor
v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech
(pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na
mezinárodních letištích a na nástupištích.
Venku je nutné mít nasazenou roušku jen v případě, že je někdo
v okolí dvou metrů. Jinak se povinnost nošení roušek venku ruší.

Ochrana dýchacích cest buď rouškou, nebo respirátorem je povinná i na
pracovišti, výjimka platí pouze tehdy, pokud jsou lidé v místnosti sami.
Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Uvnitř ani venku nemusí roušky

nosit děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními
poruchami. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Ceník služeb dopravního hřiště
Vstupné:







je jednorázové

20,-Kč za osobu 1- 99 let
skupina - organizovaná výuka, pouze na objednání 1.200,- Kč/hod. + půjčovné
narozeninové oslavy - pouze na objednání, 1.200,-Kč/hod. + půjčovné
MŠ , ZŠ nezřizované MČ P9 - na objednání po dohodě, 580,- Kč/ 45 min.
natáčení spotů a žurnalistické aktivity - pouze po dohodě se zřizovatelem
Upozornění : Jedna dospělá osoba (18-99 let) může doprovázet max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, tudíž o organizovanou
výuku.

Půjčovné na hodinu :
zapůjčení kola vč. ochranných pomůcek 30,-Kč/hod
zapůjčení elektrických vozítek 100,-Kč/hod (nosnost max. 30 kg)
zapůjčení šlapadel 60,-Kč/hod
zapůjčení ochranných pomůcek samostatně 20,-Kč/hod
Upozornění :
výměna vozítek pouze za shodný typ a velikost, jinak se účtuje nová plná cena za zapůjčení.
při vrácení vozítek po kratší době se peníze nevrací
při překročení nad 5 minut výpůjční doby dopravních prostředků bude účtována ve výši poloviny
půjčovného za hodinu.
 při překročení nad 15 minut výpůjční doby dopravních prostředků bude účtována cena ve výši
půjčovného za hodinu









Záloha:
Záloha za půjčení věcí bude použita pro případné poškození svěřených věcí (větší než je jejich běžná amortizace) nebo
jejich ztrátu:
 záloha na samostatnou výpůjčku přilby 100,-Kč
 záloha na výpůjčku kola a šlapadla včetně přilby 300,-Kč
 záloha na výpůjčku elektrického vozítka 500,-Kč

Oslavy, firemní akce
 Dětské dopravní hřiště je možné si pronajmout na firemní akce, narozeninové či rodinné oslavy. Hodinová
sazba je 1 200,- Kč (půjčovné není zahrnuto). Prosíme, rezervujte si hřiště minimálně se 14ti denním
předstihem, abychom mohli o uzavření informovat rodičovskou veřejnost. Konáme tak na webových stránkách
a taktéž na nástěnce u hřiště.

UPOZORNĚNÍ :
Prosíme rodiče o omezení doprovodu dětí na 1 osobu, aby se dostalo na co
nejvíce návštěvníků hřiště. Omezení organizovaných akcí a shromáždění,
ať už soukromých či veřejných, se může zúčastnit max. 10 osob uvnitř
nebo 50 venku. Dodržována musí být hygienická opatření 3x R
(Roušky x Rozestupy x Ruce).
Návštěvník dětského Dopravního hřiště musí mít u sebe potvrzení od
zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem. Nebo doloží čestné prohlášení,
resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo
školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem. Nebo doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo
vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování.
PCR test (max. 7 dní před vstupem na DDH) či antigenní test (max. 72
hod. před vstupem na DDH). Podmínku testování nemusí splňovat děti do
6 let.

