
Załącznik Nr 13  

do Uchwały Nr XV.194.2019 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 października 2019 r. 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw przy Gminnym Żłobku nr 1 „Zaczarowany 

Ogród” w Ruścu 

 

1. Plac zabaw znajdujący się na terenie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w 

Ruścu, jest własnością Gminy Nadarzyn zarządzaną przez Dyrektora żłobka; plac zabaw 

przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do placówki, służy zabawie, rekreacji i 

wypoczynkowi dzieci w wieku do lat 3 w godzinach pracy placówki. 

2. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką opiekunów 

wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców 

opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich 

opiece dzieci. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z 

uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:  

1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na hulajnodze, 

itp.  

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to zjeżdżalni, dachów domków,  

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, bujaków przez więcej niż jedno dziecko na 

jednym miejscu. 

4. Przed każdym wyjściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi żłobka lub opiekun 

zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń zabawowych oraz przestrzeń placu zabaw. W 

razie stwierdzenia nieprawidłowości, nie należy wprowadzać dzieci na plac zabaw. 

5. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za 

bezpieczeństwo zabaw oraz za powierzony sprzęt odpowiadają opiekunowie grup. W 

razie zaistnienia wypadku należy udzielić dziecku pomocy przed-lekarskiej, powiadomić 

dyrektora placówki oraz rodziców/prawnych opiekunów.  

6. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu placówki obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.  

7. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców/prawnych opiekunów 

dzieci  

i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na 

terenie placu zabaw. 

8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu wykroczeń 

oraz innych ustaw w tym m.in. ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

9. Niniejszy Regulamin podlega podaniu do wiadomości użytkowników placu zabaw 

poprzez umieszczenie jego treści na tablicy usytuowanej na terenie obiektu 

10. O wszelkich aktach wandalizmu, wypadkach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na obiekcie poinformować należy Żłobek lub zadzwonić pod jeden z 

numerów alarmowych: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999 lub 

ogólny 112. 

11. Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu  należy kierować do Dyrektora 

Żłobka. 


