
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 
W GMINNYM KLUBIE DZIECIĘCYM „TYGRYSEK” W ZAWADACH

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przed dzieci i dorosłych z placu zabaw Gminnego 
Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach, ul. Szkolna 8, 42-110 Zawady.

2. Plac zabaw służy do zabawy, rekreacji i wypoczynku Dzieci z Klubu Dziecięcego.
3. Zasady określone w regulaminie służą głównie zapewnieniu bezpieczeństwa 

przebywającym na placu zabaw.
4. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw pracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności, 

(np. prywatne zabawki dzieci)

1. Płac zabaw przeznaczony jest dla Dzieci od 1 do 3 r.ż.
2. Z urządzeń zabawowych powinno się korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy też 

przestrzegać zasad:
• w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe
• zabrania się wchodzenia na górne części urządzeń zabawowych

3. Na placu zabaw:
• nie śmiecimy
• nie niszczymy i nie uszkadzamy urządzeń zabawowych, ogrodzenia i ławek
• nie wprowadzamy zwierząt
• nie zakłócamy porządku publicznego

4. Za bezpieczeństwo Dzieci podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają Kierownik oraz 
Opiekunowie grupy.

5. Przed każdym wyjściem na plac zabaw Opiekunowie mają obowiązek sprawdzić stan techniczny 
urządzeń zabawowych -  wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać Kierownikowi Klubu, 
zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć.

6. Opiekunowie mają obowiązek ustalać z Dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń 
oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.

7. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać Dzieci bez opieki, a podczas 
niektórych zabaw należy asekurować -  jeśli tego wymagają.

8. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne -  na 
potrzeby organizowanych zajęć może być wynoszony dodatkowy sprzęt. Za bezpieczeństwo 
zajęć oraz sprzęt odpowiadają Opiekunowie.

9. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić Dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej, 
w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomić Rodziców.

10. W wyjątkowo słoneczne dni Dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy, np. kapelusz.
11. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką Opiekuna
12. W czasie prowadzenia zajęć na placu zabaw Klubu obowiązuje zakaz przebywania osób 

nieupoważnionych.
13. O odbiorze Dziecka z placu zabaw Rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek 

powiadomić Opiekuna -  odbiór Dziecka nie może być samodzielną decyzją odbierającego.
14. Za odebranie Dziecka z placu zabaw uważa się moment wejścia Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

lub osobę upoważnioną na teren placu zabaw.
15. Z chwilą odbioru Dziecka, jego Rodzice/ Opiekunowie Prawni oraz osoby przez nich
upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie Dziecka.

§2
Zasady korzystania z klubowego placu zabaw



§3
Postanowienia końcowe

1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są pracownicy Klubu, 
Rodzice/ Opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do opieki nad Dziećmi, a 
przebywające na placu zabaw.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu potwierdzają własnoręcznym 
podpisem wszyscy pracownicy Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach, ul. 
Szkolna 8, 42-110 Zawady oraz Rodzice/ Opiekunowie dzieci.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.


