NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
EKOLOGICKÉHO CHODNÍČKU
Tento návštěvní řád slouží k zajištění pořádku a bezpečnosti a
ochrany zdraví návštěvníků ekologického chodníčku, je
bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele.
Vlastníkem a provozovatelem ekologického chodníčku je společnost
ASOMPO, a.s.
Ekologický chodníček byl vybudován z finančních prostředků
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, z dotačního příspěvku
společnosti
EKO-KOM,
a.s.
a
z dotačního
příspěvku
z Moravskoslezského kraje.
Ekologický chodníček je určen pro ekologické a environmentální
vzdělávání především dětí a mládeže.

Vybavení ekologického chodníčku:
 12 ks naučných tabulí s ekologickou tématikou, především z oblasti
třídění odpadů,
 3 ks laviček.
Provozní doba:
 Dle dohody s pověřeným pracovníkem společnosti ASOMPO, a.s.
Vstup do prostoru ekologického chodníčku:
 V celém areálu platí zákaz vstupu bez doprovodu pověřené osoby
ASOMPO, a.s.
 Dětem mladším 18 let je povolen vstup jen v doprovodu pověřené osoby.
 Tento návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a
uživatele zařízení.
 Za bezpečnost dětí zodpovídá jejich doprovod (pedagogický pracovník,
rodiče, aj.).

Provozní pokyny:
1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ekologického chodníčku, Je
zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat zařízení ekologického
chodníčku. Úmyslné poškození, zničení a znečištění zařízení ekologického
chodníčků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození, zničení zařízení je
povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch vlastníka ekologického
chodníčku.
2. Je zakázáno v celém areálu ekologického chodníčku kouřit, konzumovat
alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, stanovat, nocovat,
manipulovat s jakýmkoli otevřeným ohněm a jakýmikoli předměty, které
by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.
3. Je zakázáno přinášet do areálu ekologického chodníčku střelné zbraně,
výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné
předměty.
4. Je zakázáno odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a
jakkoli znečišťovat areál ekologického chodníčku.
5. Je zakázáno všem návštěvníkům jakékoli úpravy nebo zásahy do vybavení
ekologického chodníčku.
6. Je zakázáno v prostoru ekologického chodníčku vylepování jakýchkoli
reklamních a propagačních tiskovin.
7. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo
nedodržením návštěvního řádu, nenese vlastník ani provozovatel
zodpovědnost.
8. Návštěvníci jsou povinni si zajistit proti krádeži veškeré svoje věci
vnesené do areálu ekologického chodníčku. Vlastník ani provozovatel
neručí za jejich odcizení nebo ztrátu.
9. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění
sobě ani ostatním návštěvníkům.
Kontrola a údržba vybavení:
1. Běžná vizuální kontrola - 1x za týden.
2. Technická provozní kontrola – 1x za měsíc (kontrola funkčnosti
jednotlivých panelů a dílů).
3. Za provedení kontrol zodpovídá provozovatel. O provedených kontrolách
musí být v knize údržby záznam s datem a jménem kontrolujícího,

zjištěné závady, způsob a rozsah opravy a rozsah opatření zamezující
použití poškozeného zařízení.

Všeobecné pokyny:
Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy
s vybavením a zařízením všech prvků.
1. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky ekologického
chodníčku.
2. Návštěvníci jsou povinni se seznámit s tímto návštěvním řádem a tento
dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla
slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení ekologického
chodníčku.
3. Vlastník ani provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé
nedodržováním tohoto návštěvního řádu a ostatních předpisů.
4. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel
vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru ekologického
chodníčku.

Tento návštěvní řád byl vydán 25.3.2021
Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 25.3.2021

Důležitá telefonní čísla:
112 – Tísňová linka
155 - Záchranná služba
158 - Policie ČR
150 – Hasiči

Mgr. Marta Kiššová
ředitelka společnosti

