
Załącznik nr 1 doUchwały Nr 222/XXIX/13
Rady Gminy w Nowym Duninowie

 z dnia 30 grudnia 2013r.

Regulamin korzystania z placu zabaw położonego na 
działce ewidencyjnej nr 113/1 przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Nowym Duninowie 

1. Właścicielem placu zabaw położonego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Nowym Duninowie jest Gmina Naruszewo.

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

3. Plac  zabaw  ma  charakter  ogólnodostępny,  czynny  jest  przez  cały  tydzień  w 
okresie  marzec  –  październik  (w  pozostałych  miesiącach  w  przypadku 
występowania korzystnych warunków atmosferycznych):

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00
w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od poniedziałku

do piątku w godz. 8:00 – 21:30
Soboty 11:00 – 20:00

Niedziele 11:00 – 20:00
i jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacji i wypoczynku.

4. Z urządzeń  zabawowych  dzieci  do  lat  8  powinny  korzystać  pod  opieką  osób 
dorosłych.
5. Rodzice/opiekunowie  dzieci  winni  pamiętać  o  odpowiedzialności  prawnej  za 

ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci.
7. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie 

alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
8. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a. spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających,
b. w  pobliżu  urządzeń  organizowania  gier  zespołowych  oraz  jazdy  na 
rowerze,
c. wchodzenia  na  dachy konstrukcji,  płoty,  bramy i  inne urządzenia,  które 
temu nie służą,
d. wchodzenia  na  górne  elementy  konstrukcyjne  obiektów,  szczególnie 
huśtawek, przeplotni, drabinek itp.,
e. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych,
f. wprowadzania zwierząt,
g. korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.

9. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
10. Z  urządzeń  zabawowych  należy  korzystać  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  i 

zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.
11. Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i 

dzieci nie przestrzegających regulaminu.


