
REGULAMIN  PLACU ZABAW 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Cieciułowie 
 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.  

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 13 lat. 
3. Przebywanie na placu zabaw i korzystanie z urządzeń zabawowych może 

się odbywać w godzinach od 8
00

 do 15
30

. 

4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką 

dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność . 
5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do 

zachowania porządku. 
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być 
dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun 

dziecka. 
8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania 
osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 
odurzających. 

9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie 
prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 
Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw. 

11. Zabrania się w szczególności: 
a. Niszczenia urządzeń zabawowych; 

b. Zaśmiecania terenu; 
c. Niszczenia zieleni; 

d. Wprowadzania zwierząt. 
12.  W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: 

a. palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia; 
b. wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek; 

c. siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach 
huśtawek; 

d. huśtanie się na stojąco; 

e. skręcanie huśtawek łańcuchowych; 
f. wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub 

wrotkach; 
13. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie 

zgłosić dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie, tel. (034) 35 93 620 



14.  Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne możliwe 

jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim 

uzgodnieniu z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Cieciułowie.. 

15.  Telefony alarmowe: 

a. Straż Pożarna – 998 

b. Policja – 997 

c. Pogotowie ratunkowe – 999 

d. Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 

16. Regulamin obowiązuje od 4 września 2017 r. 


