
                                                     Załącznik do uchwały 
                                                   nr  XXVII/167/2017                                               

                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli              
                                                         z dnia 30 marca 2017 r. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  

 
1.  Właścicielem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Gmina Pogorzela.  

2.  Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci,  

  a w przypadku gdy plac zabaw jest wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej także dla dorosłych. 

3.  Z placu zabaw można korzystać w godzinach od 6.00 do 22.00. 

4.  Zabrania się przebywania na terenie placu zabaw poza godzinami ujętymi w pkt. 3. oraz osobom     

     pod wpływem alkoholu lub działaniem innych środków odurzających. 

5.  Z urządzeń zabawowych dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać tylko pod opieką osób dorosłych.  

  6.   Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku  do  13 lat. 

  7.  Z urządzeń siłowni zewnętrznej korzystać mogą wszyscy, natomiast osoby starsze oraz dzieci poniżej    

      14 roku życia mogą korzystać tylko pod opieką osób dorosłych.  

8.  Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej winno być  

     dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka,  

     o którym mowa w ust. 5 i 7. 

9.  Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

10.  Rodzice/opiekunowie dzieci  ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody 

   wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 

11. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

a) niszczenia i uszkadzania urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, 

b) zaśmiecania terenu, 

c) niszczenia zieleni, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających, 

f) jazdy na rowerze i gry w piłkę oraz inne gry zespołowe, 

g) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów, 

h) korzystania z huśtawek, zjazdów linowych i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno 

miejsce, 

i) używania pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

j) używania fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych. 

12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać  

sołtysowi lub  w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli ul. Rynek 1, tel. 65 5734166.  

13. Właściciel  obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie  

 



korzystania z placu zabaw. 

14. Osoby naruszające zasady regulaminu i porządku prawnego na placu zabaw, będą pociągnięte  

do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej i cywilnej oraz usunięte z terenu placu zabaw. 

15.  Wejście na teren placu oznacza automatycznie  bezwzględną akceptację regulaminu. 

 
TELEFONY KONTAKTOWE: 
 POLICJA - 997 
 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 
 STRAŻ POŻARNA - 998 

 


