
Regulamin korzystania z placu zabaw Radosna szkoła 
przy SP nr 82 w Gdańsku 

Wszyscy korzystający z placu zabaw zobowiązani są do zapoznania się 
z poniższym regulaminem i jego stosowania 

1. Administratorem placu zabaw Radosna Szkoła i znajdujących się na jego terenie 
urządzeń jest Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku. 

2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od miesiąca marca do 
końca października. 

3. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się 
odbywać codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. 

4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w 
wieku od 3 lat do 12 lat. 

5. Dzieci do 12 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką 
nauczycieli, rodziców lub opiekunów. 

6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem (o czym 
informują umieszczone na urządzeniach piktogramy). 

7. Na placu zabaw zabrania się: 

 
-  grania w gry zespołowe,  

- jeżdżenia na rowerach, rolkach, hulajnogach itp. 

- wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą do siadania 
lub stania 

- wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń 

- przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu 

- dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia 

- zakłócania spokoju i porządku publicznego 

- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu 

- niszczenia i uszkadzania roślinności 

- wprowadzania zwierząt 

- palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i innych substancji szkodliwych 

- palenia tytoniu 

- spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających 

- przebywania osób nietrzeźwych 

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do 
sekretariatu szkoły. 



9. W razie udowodnionego uszkodzenia przez użytkownika obiektów znajdujących się 
na placu zabaw, odpowiedzialność ponosi opiekun. 

10.  Dyrekcja oraz pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione na terenie placu zabaw. 

11.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z 
obiektu bez nadzoru nauczyciela. 

12.  Pierwszeństwo do korzystania z placu zabaw w godzinach pracy szkoły (8.00 – 
17.00) mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 82 pod opieką nauczyciela. 

13.  Każdy pracownik szkoły jest upoważniony do skontrolowania czy dzieci na placu  
zabaw znajdują się pod opieką rodzica lub innej upoważnionej przez rodziców 
osoby.  

14.  Na plac zabaw można wchodzić tylko w obuwiu sportowym lub na płaskim obcasie. 

15.  Wszystkie osoby wchodzące na plac zabaw oświadczają, że zapoznały się z 
powyższym regulaminem i będą go przestrzegać. 

 

Osoby przebywające na terenie placu zabaw i korzystające z niego w sposób 
niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracowników szkoły są 

zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu placu. 

 
Telefony alarmowe: 
 
- Straż Pożarna – 998 
- Policja – 997 
- Pogotowie Ratunkowe – 999 
- Telefony alarmowe z telefonów komórkowych – 112 

 


