
 
Załącznik Nr 7 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

 
 
 

RREEGGUULLAAMMIINN  PPLLAACCUU  ZZAABBAAWW  

 

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 przy ul. Konopnickiej 29. tel. (32) 261 20 10, 

www.csir.pl. 

22..  Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku 

dzieci. 

33..  Plac zabaw jest otwarty w porze letniej w godz. 6.00 do 22.00, a w porze zimowej                         

w godz. 8.00 do 18.00, korzystanie i przebywanie na placu zabaw poza wyznaczonymi 

godzinami jest zabronione. 

44..  Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci                      

w wieku od 3 do 12 lat. 

55..  Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane                          

do rozwoju psychofizycznego dziecka, oceny w tym zakresie winien dokonać opiekun. 

66..  Dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. 

77..  Na terenie placu zabaw zabrania się: 

aa..  przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, 

bb..  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

cc..  niszczenia sprzętu i urządzeń oraz zieleni, 

dd..  zaśmiecania terenu, 

ee..  wprowadzania zwierząt, 

ff..  palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, 

gg..  w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze. 

88..  Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

99..  Opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 

1100..  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

wzywane do opuszczenia placu zabaw. 

1111..  Administratorem placu zabaw jest CCEENNTTRRUUMM  SSPPOORRTTUU  II  RREEKKRREEAACCJJII  WW  DDĄĄBBRROOWWIIEE  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ                       

(kontakt pod numerem telefonu 32/261 20 10). 

http://www.csir.pl/


1122..  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 dn. 8 marca 1990 

o samorządzie gminnym. Nagranie przetwarza się na podstawie art. 114 ustawy z dn. 

10 maja 2018 o ochronie danych osobowych). 

 

Bardzo prosimy, aby Państwo będąc na placu zabaw reagowali na wszelkie przejawy 

wandalizmu i niekulturalnego zachowania. Prosimy zwracać takim osobom uwagę 

lub wezwać pracownika ochrony Administratora. Plac zabaw jest przeznaczony dla Państwa 

Dzieci i wszyscy musimy o niego dbać.  

 

DDLLAA  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  PPRROOSSIIMMYY  NNIIEEZZWWŁŁOOCCZZNNIIEE  ZZGGŁŁAASSZZAAĆĆ  WWSSZZEELLKKIIEE  

UUSSZZKKOODDZZEENNIIAA  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

 

TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE::  

a. PPOOLLIICCJJAA  TTEELL..  999977  

b. PPOOGGOOTTOOWWIIEE  RRAATTUUNNKKOOWWEE  TTEELL..  999999  

c. OOGGÓÓLLNNYY  --  PPOOMMOOCC  TTEELL..  111122  ((ZZ  TTEELL..  KKOOMMÓÓRRKKOOWWEEGGOO))  

 

 
 

 

 


