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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW
REKREACJI DZIECIĘCEJ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERNIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI
W NOWEJ WSI.
1. Teren rekreacji dziecięcej jest czynny od godziny 8:00 do zmroku i stanowi
ogólnodostępny obszar służący zabawie, zdrowiu, rekreacji i wypoczynkowi dzieci
oraz młodzieży szkolnej. W czasie niesprzyjających warunków pogodowych teren
rekreacji będzie zamknięty/ deszcz, śnieg, burza/.
2. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, a
urządzenia sportowe dla dzieci od 6 roku życia.
3. Z urządzeń dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być zgodne z ich przeznaczeniem
oraz dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać
rodzic lub opiekun dziecka.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących należy przestrzegać następujących reguł:
- nie wolno korzystać z urządzeń mokrych( np. podczas deszczu) i oblodzonych.
- nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcji urządzeń ( tj. barierki, daszki).
- w czasie zabawy należy unikać biegania po urządzeniach i popychania,
- nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni,
- na jednej huśtawce powinno huśtać się jedno dziecko,
- zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych.
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Na otwartym terenie rekreacji dziecięcej obowiązuje zakaz:
a) wprowadzania zwierząt,
b) zaśmiecania terenu,
c) palenia ognisk
d) przebywania osób nietrzeźwych i spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia tytoniu.

7. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń lub jej opiekun zostanie obciążona materialnie.
8. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach należy
niezwłocznie poinformować Administratora lub Policję.
9 Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do
niniejszego regulaminu.
Miejsce to ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona
wypadkami, spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Dbajmy, aby nasze dzieci miały możliwość
zabawy w przyzwoitych warunkach!

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest Dyrektor szkoły. ( tel.
012 2711 103).

