REGULAMIN
korzystania z placu zabaw
znajdującego się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
Teren placu zabaw jest otwarty każdego dnia.
Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci prosimy o przestrzeganie
podstawowych zasad korzystania z terenu placu zabaw.
1. Na terenie placu zabaw mogą przebywać wszyscy, którzy akceptują niniejszy
regulamin.
2. Korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich regulaminem użytkowania jest
niebezpieczne, a tym samym zabronione.
3. Urządzenia zabawowe rozmieszczone na terenie placu zabaw posiadają atesty
i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
4. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
5. Za bezpieczeństwo bawiących się dzieci odpowiadają ich rodzice i opiekunowie.
6. Z urządzeń należy korzystać wyłącznie w taki sposób, aby opiekun mógł w każdej
chwili przytrzymać bawiące się dziecko.
7. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
8. Placu zabaw nie wolno zaśmiecać.
9. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz palenia tytoniu zgodnie z Ustawą
Antynikotynową z dnia 8 kwietnia 2010r. art. 5 ust. 1 pkt. 10 (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 55, z późn. zm. 1). cyt. „Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami
określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł”.
10. Na placu zabaw niedopuszczalne jest spożywanie napojów alkoholowych oraz
środków odurzających.
11. Na terenie placu zabaw w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są: gry
zespołowe (np. piłka nożna) i jazda na rowerze.
12. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne obiektów: szczególnie
dotyczy to huśtawek, dachów wież, domków itp.
13. Zabronione jest korzystanie z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko
na jednym miejscu (siedzisku).
14. Zabronione jest stawanie w miejscach przeznaczonych do siedzenia tj.: huśtawek,
ławek.
15. Zabawa na terenie placu zabaw po zmroku jest niebezpieczna, a tym samym
zabroniona.
16. Opiekun i rodzice odpowiadają za spowodowane, niezgodne z regulaminem
oraz instrukcją użytkowania urządzeń, szkody i ponoszą koszty ich napraw.
UWAGA!
W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu
bawiących się dzieci, prosimy o natychmiastową informację do biura
Ośrodka Rekreacji i Turystyki (tel. 48 614 64 83)
lub recepcji pensjonatu (tel. 48 614 60 91).
Plac zabaw służy wypoczynkowi naszych najmłodszych. Starajmy się,
by zabawa ta nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi
działaniami. Dbajmy o to miejsce, by nasze dzieci miały możliwość
zabawy w bezpiecznych warunkach .
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