Regulamin korzystania z placu zabaw
Przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej od 3
do 12 roku życia.
2. Z placu zabaw można korzystać w czasie trwania zajęć lekcyjnych, czyli w godzinach
od 8.00-16.00- tylko pod opieką nauczyciela lub za zgodą rodziców /opiekunów
prawnych/
W innych godzinach oraz w dni wolne od nauki szkolnej odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wykorzystanie placu zabaw ponoszą
rodzice/ opiekunowie prawni.
3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci.
5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
6. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w
użyciu.
7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw
odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.
8. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) w pobliżu urządzeń zabawowych oraz na macie pomarańczowej i granatowej
organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze, deskorolce i na rolkach,
b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty i inne urządzenia, które temu nie służą
nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów
d) niszczenia i uszkadzania roślinności
e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych
substancji chemicznych
f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu
g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni
deszczowe i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą
9. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich
przeznaczeniem i funkcją.
10. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na placu zabaw należy zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997,
998, 999 i poinformować kierownika administracji oraz wprowadzić zakaz wejścia na
uszkodzony plac zabaw.
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