ZARZĄDZENIE NR 154.2019
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw
(przy basenie w Iwoniczu-Zdroju)
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.)
zarządzam, co następuję:
§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania na terenie placu zabaw przy basenie
dotyczące bezpiecznego korzystania z tego placu.

w Iwoniczu-Zdroju zasady

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 zostały zawarte w regulaminie korzystania z placu zabaw stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc regulamin z dnia 13.05.2019 r. dotyczący korzystania z placu zabawa przy basenie
w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj
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Załącznik do zarządzenia Nr 154.2019
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 31 grudnia 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW (Statek SHIP 7) PRZY BASENIE
W IWONICZU-ZDROJU
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. Właścicielem placu zabaw jest Gmina Iwonicz-Zdrój.
3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczycieli, rodziców
lub opiekunów.
4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.
5. Z
urządzeń
zabawowych
należy
korzystać
zgodnie
z ich
przeznaczeniem,
a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
– w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
- zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to
daszków zestawu zabawowego,
- ze zjeżdżalni może korzystać jedno dziecko podczas zjazdu, następne może zjeżdżać w momencie
zakończenia zjazdu przez dziecko, które znajduje się na zjeżdżalni,
- nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia.
6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
- zaśmiecania terenu,
- dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i nawierzchni,
- dewastowania i przechodzenia przez ogrodzenie,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- palenia ognisk oraz materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
- wprowadzania zwierząt,
- wprowadzania rowerów i innych pojazdów,
- spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub inne zniszczenia prosimy zgłaszać
pracownikom Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
8. Za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni.
9. Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby korzystające z placu zabaw spowoduje powiadomienie
Policji.
10. Uprasza się rodziców/opiekunów/pracowników basenu o reagowanie na sytuacje nieprzestrzegania
niniejszego Regulaminu.
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