
REGULAMIN
SALA ZABAW

1. Wejście na Salę Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Rodzic/opiekun  dziecka  korzystającego  z  Sali  Zabaw  ma  obowiązek  zapoznania  się

 z Regulaminem, tabliczkami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Dzieci  wchodzą  do  Sali  Zabaw  tylko  pod  nadzorem  pełnoletniego  opiekuna  

i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisła opieką.
4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Sali Zabaw.
5. Najmłodszy uczestnik  winien mieć ukończone 3 lata.
6. Wysokość uczestnika zabawy nie może przekraczać wysokości ściany bocznej (prześwitu przęsła)

urządzenia – prześwitu jednego piętra (120 cm).
7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa muszą być przestrzegane następujące zasady korzystania: 

 Wszyscy uczestnicy zabawy muszą zdjąć buty i wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy. 
 Na czas zabawy dzieci zdejmują okulary lub soczewki.
 Zabrania się wnoszenia zabawek oraz  innych akcesoriów na plac zabaw.
 Uczestnicy winni być ubrani w stroje sportowe  tj. bez guzików i ostrych elementów, które mogą 

powodować rozdarcie się materiału.
 Uczestnicy winni być ubrani w stroje sportowe przykrywające górne i dolne kończymy wraz ze 

skarpetami. W/w. ubrania nie mogą mieć elementów gumowych lub innych materiałów które 
mogą powodować zwiększoną przyczepność do powierzchni placu zabaw. 

  Na teren urządzenia można wchodzić tylko od strony wejścia:

8. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i
funkcją; Zabrania się korzystania przez więcej niż jedną osobę jednocześnie z tej samej atrakcji.

9. Rodzice/ opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody
wyrządzone  przez  dzieci  na  osobach  lub  mieniu.  Należy  natychmiast  zgłaszać  do  Administracji
zauważone usterki, uszkodzenia itp.

10.Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do wieku i rozwoju
dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/ opiekun dziecka.

11.Na terenie placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie
placu zabaw.

12. Zadaniem personelu obsługującego plac zabaw jest ciągła obserwacja tego co się na nim dzieje oraz
reagowanie  we  wszystkich  przypadkach  niebezpiecznych  tak,  aby  zabawa  była  bezpieczna  dla
wszystkich użytkowników.

13. Podczas zabawy surowo zakazuje się:
 Wstępu z jedzeniem, napojami lub innymi rzeczami mogącymi spowodować pobrudzenie bądź

uszkodzenie placu zabaw.
 Popychać, przewracać lub stwarzać zagrożenie dla uczestników zabawy.
 Opierać się, siadać, ciągnąć, wspinać się lub wieszać się za siatki zabezpieczające.
 Urywać, ciągnąć, bądź dewastować inne elementy konstrukcji.
 Wieszać się, bądź wchodzić na przeszkody. Zakazuje się ich zdejmowanie/rozkładanie.
 Zjeżdżać ze zjeżdżalni w sposób inny niż siadem prostym, twarzą w kierunku zjazdu. 
 Wspinania po ścianach bocznych konstrukcji.
 Ze  zjeżdżalni  może  jednocześnie  korzystać  maksymalnie  jedna  osoba,  zaś  obciążenie

maksymalne jednej zjeżdżalni wynosi 50 kg.

Numer do Centrum Alarmowego: 112


