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REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

 
§ 1 
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w niepublicznym żłobku 
i przedszkolu „Kraina Czarów” ul. Wrocławska 53A w Dzierżoniowie. 
§ 2 
Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność niepublicznego żłobka i 
przedszkola „Kraina Czarów” ul. Wrocławska 53A w Dzierżoniowie. 
§ 3 
Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 
§ 4  
Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw i parku tylko pod opieką Opiekunów.  
§ 5 
Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących zasad:  
-w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,  
-zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie 
dotyczy to równoważni, toru sprawnościowego, dachu domku, huśtawek, karuzeli.  
§ 6 
Na placu zabaw obowiązuje zakaz:  
-zaśmiecania terenu, 
-niszczenia i uszkadzania roślinności,  
-dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,  
-zakłócania spokoju i porządku publicznego,  
-wprowadzania zwierząt,  
-spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,  
-przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.  
§ 7 
Przed każdym wyjściem na plac zabaw opiekun zobowiązany jest przeprowadzić  z dziećmi rozmowę 
na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.  
§ 8 
Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy.  
§ 9 
W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte. 
Odpowiedzialni za to są pracownicy żłobka/przedszkola i opiekunowie. 
§ 10 
Nie wolno ani na chwilę pozostawiać dzieci na placu zabaw bez opieki opiekuna.  
§ 11 
Podczas niektórych zabaw należy asekurować dzieci przed upadkiem lub uderzeniem o twarde 
przedmioty.  
§ 12 
W razie zaistnienia wypadku należy udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie  
potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomić rodziców.  
§ 13 
1. Za odebranie dziecka z placu zabaw uważa się moment wejścia rodzica/prawnego opiekuna lub 
osobę przez niego upoważnioną na plac zabaw.  
 2. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nadal pozostających  na placu zabaw, parku pod opieką 
opiekunek, opiekunki nie są zobowiązanie do przebierania dzieci z chwilą odebrania dziecka z placu 
zabaw przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę przez nich upoważnioną. Przez przebieranie  
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dziecka rozumie się przebieranie zabrudzonej odzieży, przebieranie pieluszek oraz przebieranie 
zmoczonej bielizny.  
§ 14 
W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu żłobka/przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz 
przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.  
§ 15 
Za rzeczy pozostawione na terenie parku, placu zabaw, a w szczególności prywatne zabawki dzieci tj. 
rowerki, jeździki, kaski, rowerki biegowe żłobek/przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ich 
uszkodzenie, zamoczenie bądź zaginięcie.  
§ 16 
Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać 
dyrektorowi żłobka/przedszkola lub osobie wyznaczonej przez dyrektora. 
§ 17 
Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się 
osobie wyznaczonej przez dyrektora żłobka/przedszkola.  
§ 18 
Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do pracowników żłobka/przedszkola.  
§ 19 
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników żłobka/przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów 
dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie 
placu zabaw, parku.  
§ 20 
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy 
pracownik niepublicznego żłobka i przedszkola „Kraina Czarów” ul. Wrocławska 53A w 
Dzierżoniowie.  
§ 21 
Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy 
informacyjnej na terenie placówki i na stronie internetowej żłobka/przedszkola.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


