REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „Karolek”
W BIERUNIU STARYM
1. Plac zabaw jest prywatnym terenem przeznaczonym wyłącznie do zabaw
i wypoczynku dzieci uczęszczających do NP "Karolek".
2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób
dorosłych/nauczycieli.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci
od 2,5 do 6 lat.
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być
dostosowane do rozwoju psycho - fizycznego dzieci.
5. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej /
materialnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub
mieniu podczas pobytu w ogrodzie po odebraniu dziecka z przedszkola.
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu
będą usuwane z terenu placu zabaw.
8. Na terenie placu zabaw zabrania się : - wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych, i palenia papierosów. - przebywania osobom pod wpływem
alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających - niszczenia sprzętu i
urządzeń - zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu, - każdy
wchodzący na teren placu zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
zabawy, - administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest
dyrektor przedszkola.
9. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały
one podstawowych zasad: - nie należy popychać innych dzieci, - zabrania się
spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi
zadławieniem, - zabrania się wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje placu
zabaw dla dzieci – grozi wypadkiem.

10. Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń
pracowników przedszkola.
11. Skargi i wnioski można składać w u dyrektora przedszkola.
12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje dyrektor przedszkola.
13. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
14. Regulamin placu zabaw zatwierdził dyrektor i rada pedagogiczna.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r

Telefony alarmowe
● Straż Miejska w Bieruniu Starym
● Policja tel. 997
● Pogotowie Ratunkowe tel. 999
● Straż pożarna 998
● Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

