
BOCSKAIKERT Oláh Sándor úti

A JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁNAK IDŐSZAKA 8:00 – 20:00 ÓRÁIG
KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR

A JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁNAK A RENDJE:
- A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly 

módon, hogy mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
- A játszóteret 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő (felügyeletre jogosult 

személy) felügyelete mellett használhatják.
- A 6-14 éves gyermekek a játszótér felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a szülők 

felelőssége mellett használhatják. A 14 éves kor felettiek saját felelősségre használhatják 
a játszóteret

- Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatóak
- A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, 

berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért
- A játszótéren tilos a dohányzás, a szeszesitalfogyasztás, valamint a szemetelés
- A játszótér területére kutyát és más állatot bevinni tilos
- A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illő eszközt 

bevinni tilos.
- Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset 

megelőzéséért.
- A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és 

balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának a megőrzéséért.

SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK:
SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 112, MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107

HAJDÚHADHÁZI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: 
A játszótér üzemeltetője: BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 4241 BOCSKAIKERT, Poroszlay út 20., 06 (52) 583-450.

A játszótéri eszközök gyártója POLYDUCT Zrt. 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
A JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELNEK MSZ-EN 1176-1 2018, MSZ-EN 1176-2 2018, 

MSZ-EN 1176-3 2018, MSZ-EN 1176-4 2018, MSZ-EN 1176-5 2018, MSZ-EN 1176-6 2018
A játszótér állapotával kapcsolatban bejelentést tehet: BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20.) Tel.: 06 (52) 583-450., e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu

Egyensúlyozó térháló rúddal 
3-14 éves gyermekek részére

Forgótányér 3-8 éves gyermekek 
részére

Háztető mászóka 3-14 éves gyer-
mekek részére

Homokozó 3-14 éves gyermekek 
részére

Csúszdavár 3-14 éves gyerme-
kek részére

Két személyes lengőhinta 1-14 
éves gyermekek részére

Két személyes mérleghinta 3-14 
éves gyermekek részére

Mini fészekhinta 2-14 éves gyer-
mekek részére

Mini játszóvár 3-14 éves gyer-
mekek részére

Rugós játék – motor 3-8 éves 
gyermekek részére

Rugós játék – robogó 3-8 éves 
gyermekek részére

Rugós játék – szarvas 3-8 éves 
gyermekek részére


