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Rady Gminy Miedźna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Plac zabaw ma służyć rekreacji naszych najmłodszych, starajmy się więc by zabawa ta nie była zakłócona 

wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały 

możliwość zabawy w przyjaznych i bezpiecznych warunkach!

1. Plac zabaw stanowi własność Gminy Miedźna.

2. Administratorem placu zabaw jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli, ul. 

Pszczyńska 9, 43-225 Wola, tel. 32 448 89 31, e-mail: basen@miedzna.pl  (dalej jako GOSIR).

3. Regulamin dostępny jest, poza tablicami informacyjnymi umieszczonymi na terenie placu zabaw, na 

stronie internetowej: www.basen.miedzna.pl    

4. Każdy korzystający z urządzeń na terenie placu zabaw jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem  i przestrzegania jego zasad.

5. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.

6. Korzystanie z urządzeń i przebywanie na placu zabaw może odbywać się od godz. 8.00 do godz. 22.00.

7. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.

8. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placu zabaw odpowiadają rodzice lub jego prawni 

opiekunowie.

9. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących jego wyposażenie.

10. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod 

działaniem środków odurzających.

11. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) palenia ognisk, grilla oraz używania otwartego ognia, a także używania materiałów pirotechnicznych 

i szkodliwych substancji chemicznych,

b) korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób mogący stanowić zagrożenie dla 

użytkowników placu zabaw,

c) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń,

d) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń oraz wykonywania z nich skoków,

e) siadania we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek lub bujaków,

f) huśtania się na stojąco,

g) skręcania huśtawek łańcuchowych,

h) wnoszenia butelek szklanych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników 

placu zabaw.

12. Na terenie palcu zabaw obowiązuje zakaz:

a) palenia tytoniu,

b) spożywania napojów alkoholowych

c) przyjmowania środków odurzających,

d) wprowadzania zwierząt,
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e) zaśmiecania terenu (odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci),

f) niszczenia i zanieczyszczania urządzeń,

g) gier zespołowych, jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, wrotkach itp. w pobliżu urządzeń,

h) zakłócania spokoju i porządku publicznego.

13. Korzystanie z urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność.

14. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie palcu zabaw musi się odbywać wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem   i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

15. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

16. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do psychofizycznego rozwoju dziecka. 

Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

17. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń rodzic jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu 

technicznego urządzenia oraz terenu placu zabaw w celu usunięcia przedmiotów niebezpiecznych.

18. Za rzeczy wniesione na teren placu zabaw przez osoby korzystające, w tym przedmioty wartościowe, 

administrator placu zabaw nie odpowiada.

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu placu zabaw.

20. Administrator GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z urządzeń w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

21. W razie wypadku lub w innych uzasadnionych przypadkach należy wezwać pomoc: numer alarmowy – 

112,  Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Policja – 997.

22. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu oraz inne niebezpieczne zdarzenia należy 

zgłaszać administratorowi GOSiR.
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