Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr………/…………….
z dnia …………………..………................

REGULAMIN PLACU ZABAW
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
Kraina Zabawy
Park Reagana, pas nadmorski przy ul. Dąbrowszczaków
§1
PRZEDMIOT REGULACJI
1. Regulamin określa zasady korzystania z Obiektu
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Plac zabaw - należy przez to rozumieć obiekty małej architektury
stanowiące łącznie plac zabaw, posadowione w Parku Regana przy ul.
Dąbrowszczaków będąca własnością Gminy Miasta Gdańska
b) Administratorze - należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek Sportu z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 29;
c) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osoby korzystające z Placu zabaw.
d) Regulaminie - niniejszy akt określający zasady korzystania z Placu zabaw
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i jest przeznaczony
dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Osoby przebywające na jego terenie są
zobowiązane do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu.

2.

Dzieci, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione
całkowicie i częściowo mogą przebywać na terenie Placu zabaw tylko w
obecności opiekuna prawnego - osoby pełnoletniej. Dzieci, które ukończyły 13
lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw samodzielnie tylko za zgodą rodzica
lub opiekuna. W przypadku stwierdzenia, iż zachowanie takiego dziecka stwarza
zagrożenie dla niego lub innych osób korzystających z Placu Zabaw, Zarządca
lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania rodzica, opiekuna
prawnego lub Policji.

3.

Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.
§5
ZAKAZY

1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub
innych substancji odurzających, zabrania się w szczególności:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
niszczenia i uszkadzania roślinności,
zaśmiecania terenu,
zakłócania spokoju i porządku publicznego,
palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych,
substancji chemicznych,
jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp.
gry w piłkę,
wprowadzania zwierząt,
przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu,

6. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
a) wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;
b) siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
c) huśtanie się na stojąco;
d) skręcanie huśtawek łańcuchowych;
e) korzystanie przez osoby pełnosprawne z huśtawki przeznaczonej wyłącznie dla
osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
w następstwie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z
Placu Zabaw niezgodnie z jego przeznaczeniem
2. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Placu
zabaw odpowiadają Użytkownicy, a przypadku nieletnich ich opiekunowie i/lub
rodzice.
3. Administrator Placu Zabaw zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia
szkody bezpośrednio od Użytkownika i/lub sprawcy szkody za wyrządzone na
terenie Placu zabaw szkody,
4. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu obowiązującego na terenie Placu
Zabaw będą po wylegitymowaniu z niego natychmiast usunięte, lub zatrzymane w
trybie art 243 kodeksu postępowania karnego i niezwłocznie przekazane Policji.
5. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi Placu zabaw
pod numerem tel (58-524 18 52) i/lub na adres email: biuro@sportgdansk.pl

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

TELEFONY ALARMOWE:
Straż miejska 986
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Ogólny- pomoc (z telefonu komórkowego) 112

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

