
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

 
Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych,  

starajmy się więc, by zabawa ta  

nie była zakłócana wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami  

i dbajmy o to miejsce,  

aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach 
 

 

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do 13. 

2. Każdy korzystający z placu zabaw zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad. 

3. Dzieci poniżej 12 lat muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt. 

5. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do kosza na śmieci. 

6. Przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń można w godzinach od 8.00 do 20.00. 

7. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych należy korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem. 

8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. 

10. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać 

rodzic/opiekun dziecka. 

11. Dzieci powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu. 

12. W związku z możliwością zagrożenia zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: 

- wchodzenie na dachy wież, górę huśtawek, płoty, górne elementy konstrukcyjne obiektów, 

- siadanie we dwoje i więcej na pojedynczych siedziskach huśtawek, bujaków i innych, 



- huśtanie na stojąco, 

- huśtanie więcej niż dwóch osób na gnieździe, 

- skręcanie huśtawek łańcuchowych, 

- wbieganie pod prąd na ślizgawkę, 

- wjeżdżanie na teren placu zabaw na rowerze, rolkach, wrotkach czy hulajnodze, 

- urządzania gier zespołowych na terenie placu zabaw, 

- wnoszenie petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

- korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia, 

- niszczenia roślin, krzewów i kwiatów, 

- korzystanie z urządzeń na placu zabaw w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni deszczowe  

i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą, 

 

13. Rodzice/ opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci 

na osobach lub mieniu. 

14. Należy natychmiast zgłaszać do administratora (SP4) wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia i itp. 

15. O wszystkich atakach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw 

poinformować należy administratora (SP4). 

16. W czasie trwania zajęć szkolnych na placu zabaw może przebywać jeden oddział klasowy pod opieką nauczyciela. 

17. W czasie przerw międzylekcyjnych dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczyciela, wychowawcy. 

 

 

TELEFONY ALARMOWE 
 

Straż miejska – 986,  Straż Pożarna – 998,  Policja – 997,   

Pogotowie Ratunkowe – 999, Administrator SP4 – 56-676 03 64, 

Telefon Alarmowy (ogólna pomoc) – 112  


