
REGULAMIN PLACU ZABAW  

 
 

1. Plac zabaw dla dzieci jest miejscem służącym zabawie i wypoczynkowi.  
2. Z placu zabaw korzystać mogą wyłącznie dzieci w wieku od lat 3 do 15 lat. 
3. Zabrania się korzystać z placu zabaw po zmierzchu oraz w godzinach ciszy nocnej (23.00-07.00). 
4. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie po-

noszą odpowiedzialność . 
5. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku. 
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia 

papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 
odurzających. 

8. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie placu zabaw Pod Brzozami właściciel 

i obsługa obiektu nie odpowiadają. 

9. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na placu zabaw ponoszą sprawcy szkody lub ich 

opiekunowi.  

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu    
będą usuwane z terenu placu zabaw. 

11. Zabrania się w szczególności: 
a. Niszczenia urządzeń zabawowych, 
b. Zaśmiecania terenu, 
c. Niszczenia zieleni, 
d. Wprowadzania zwierząt, 

12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić na brzozowej recepcji.  
 

Tyrolka 
 

13. Z tyrolki korzystać mogą wyłącznie dzieci w wieku od lat 3 do 15 lat. 
14. Ograniczenie wagowe to 60 kg.  
15. Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie 
16. Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba jednocześnie. 
17. Zabrania się: 

a. Chwytania w czasie zjazdu liny, 
b. Huśtania i wspinania na urządzenia ruchome, 
c. Wchodzenia na trasą zjazdu, 
d. Schodzenia i zeskakiwania z urządzenia ruchomego w trakcie jazdy, 
e. przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym użytkownikom, 

 
Trampolina 
 

18. Przed wejściem na trampolinę należy zdjąć buty. 
19. Przed rozpoczęciem zabawy na trampolinie należy sprawdzić czy jest sprawna. 
20. Z trampoliny korzystać mogą wyłącznie dzieci w wieku od lat 3 do 15 lat. 
21. Na trampolinie może przebywać maksymalnie czworo dzieci, które w sumie nie mogą przekraczać 

wagi 150 kg.  
22. Dla bezpieczeństwa osób korzystających z trampoliny zakazuje się wykonywania salt. 
23. Nie należy przebywać w najbliższej odległości od trampoliny podczas gdy jest używana.  
24. Zabronione jest korzystanie z trampoliny podczas deszczu oraz silnego wiatru. 


