
Załącznik Nr 6 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

 

11..  Plac zabaw jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych 

Pogoria przy zbiorniku Pogoria III będącego w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji                 

w Dąbrowie Górniczej prz ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl 

22..  Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej i jest 

dostępny: 

aa..  w okresie obowiązywania czasu letniego od godz. 6.00 do godz. 22.00 

bb..  w okresie obowiązywania czasu zimowego od godz. 6.00 do godz. 18.00 

33..  Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu wyłącznie pod opieką 

rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego.  

44..  Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt. 

55..  Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wyrzucać należy do koszy na śmieci. 

66..  Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających. 

77..  Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących                    

w użyciu. 

88..  Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność 

ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego. 

99..  Na terenie placu zabaw zabrania się: 

aa..  w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na 

rowerze, 

bb..  wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą 

- nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem, 

cc..  wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, 

dd..  niszczenia i uszkadzania roślinności, 

ee..  palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

ff..  spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu                       

i papierosów w tym papierosów elektronicznych, 

gg..  korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności, w złych 

warunkach atmosferycznych tj. oblodzenia, ulewnego deszczu, porywistego wiatru itp. 

1100..  Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich 

przeznaczeniem i funkcją. 

http://www.csir.pl/


1111..  Na terenie obiektu znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego, 

którego celem jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej                                      i 

przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990                

o samorządzie gminnym). 

1122..  Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie lub zniszczenia urządzenia na placu zabaw ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.  

1133..  O wszelkich przypadkach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających 

miejsce na placu zabaw poinformować należy Centrum Sportu i Rekreacji Dąbrowa 

Górnicza.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


